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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lutego 2006 r.

ustanawiająca grupę krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych

(2006/210/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 16 marca 2005 r. Komisja przyjęła komunikat zaty-
tułowany Poprawa otoczenia regulacyjnego w dziedzinie
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej (1),
w którym zapowiedziała zamiar ustanowienia w 2005 r.
grupy krajowych ekspertów wysokiego szczebla
w dziedzinie uregulowań prawnych w celu ułatwienia
opracowywania środków związanych z tworzeniem
lepszych uregulowań prawnych na poziomie krajowym
i wspólnotowym.

(2) Zadaniem tej grupy będzie udzielanie Komisji porad
w ogólnym zakresie w kwestiach lepszych uregulowań
prawnych; nie będzie ona wydawała opinii w sprawie
inicjatyw lub projektów dotyczących opracowywania
określonych wniosków legislacyjnych.

(3) Grupa składa się z krajowych ekspertów wysokiego
szczebla mianowanych przez Komisję, stanowiącej na
wniosek państw członkowskich; w jej posiedzeniach
mogą uczestniczyć obserwatorzy z państw przystępują-
cych.

(4) Dlatego należy ustanowić grupę krajowych ekspertów
wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych
i szczegółowo określić zakres jej obowiązków i strukturę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym Komisja ustanawia grupę ekspertów o nazwie
„grupa krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie
uregulowań prawnych”, zwaną dalej „grupą”.

Artykuł 2

Zadania

Komisja może zasięgać porady grupy we wszelkich kwestiach
związanych z polityką lepszych uregulowań prawnych oraz
opracowywaniu związanych z nią środków zarówno na
poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.

Główne zadania grupy polegają na:

— stworzeniu skutecznej płaszczyzny porozumienia pomiędzy
Komisją i głównymi organami rządowymi w celu wspierania
Komisji w ulepszaniu otoczenia prawnego dla przedsię-
biorstw, przemysłu, konsumentów, partnerów społecznych
i całego społeczeństwa,

— przyczynieniu się do popularyzacji najlepszych praktyk
w dziedzinie lepszych uregulowań prawnych w UE, opraco-
wanych zarówno na poziomie wspólnotowym, jak
i krajowym,

— wzmocnieniu współpracy pomiędzy Komisją i państwami
członkowskimi celem wprowadzania w życie lepszych
uregulowań prawnych na poziomie krajowym;
w szczególności wspólna analiza transpozycji
i wykonywania prawodawstwa UE przez państwa członkow-
skie (tj. wprowadzenie dodatkowych wymogów lub
procedur w trakcie transpozycji),
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(1) COM(2005) 97 wersja ostateczna z dnia 16 marca 2005 r.



— przyczynieniu się do opracowania spójnego zbioru wspól-
nych wskaźników celu monitorowania postępu
w odniesieniu do jakości otoczenia prawnego, zarówno na
poziomie wspólnotowym, jak i w samych państwach człon-
kowskich, który będzie podstawą analizy porównawczej
w ich krajowych programach lizbońskich,

— udzielaniu Komisji porad w kwestiach lepszych uregulowań
prawnych, w szczególności takich jak: uproszczenie; ocena
wpływu gospodarczego, społecznego i związanego ze środo-
wiskiem, łącznie z kosztami administracyjnymi; praktyki
konsultacyjne; różne możliwe rodzaje uregulowań praw-
nych.

Artykuł 3

Skład – wyznaczanie

1. Komisja powierza Sekretarzowi Generalnemu zadanie
wyznaczania członków grupy w oparciu o kandydatury zapro-
ponowane przez państwa członkowskie.

2. Grupa składa się z jednego, w szczególnych przypadkach
z dwóch (1) członków z każdego państwa członkowskiego.
Sekretariat Generalny Komisji może wyznaczyć zastępców
w oparciu o propozycję państw członkowskich
i automatycznie zastępować członków, którzy są nieobecni
lub niedysponowani.

3. Stosuje się następujące przepisy:

— członkowie grupy są wysokimi rangą urzędnikami
z doświadczeniem w omawianej dziedzinie oraz przedstawi-
cielami władz publicznych,

— członkowie są wyznaczani na odnawialny okres jednego
roku. Pozostają na stanowisku do czasu zastąpienia lub
wygaśnięcia mandatu,

— członkowie, którzy przestają być zdolni do efektywnego
udziału w obradach grupy, którzy składają dymisję lub nie
przestrzegają warunków określonych w pierwszym lub
drugim punkcie niniejszego artykułu lub art. 287 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastą-
pieni na pozostały czas swojego mandatu,

— nazwiska wyznaczonych członków są zamieszczane na
stronie internetowej Komisji.

Artykuł 4

Działanie

1. Grupie przewodniczy Komisja.

2. W porozumieniu z Komisją grupa ustanowić może
podgrupy, analizujące szczegółowe kwestie podlegające zakre-
sowi obowiązków ustalonemu przez grupę; po wypełnieniu
opisanych zadań podgrupy są rozwiązywane.

3. Przewodniczący może zwrócić się do ekspertów, w tym
ekspertów z krajów przystępujących (2), posiadających wiedzę
specjalistyczną w dziedzinie, którą zajmuje się grupa,
o wzięcie udziału w obradach grupy lub podgrupy, jeżeli ich
udział jest przydatny i/lub konieczny.

4. Informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach
grupy lub podgrupy nie mogą zostać ujawnione, jeśli Komisja
wystąpi o poufność.

5. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się w zwykle
w pomieszczeniach Komisji i jej jednostek, zgodnie
z procedurami i harmonogramem określonym przez Komisję.
Komisja organizuje sekretariat.

6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na
podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez
Komisję. (3)

7. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu dla grupy
i podgrup utworzonych na mocy art. 4 ust. 2 niniejszej decyzji.

8. Komisja może umieścić w Internecie, w roboczym
języku(-ach) danej grupy, wszelkie streszczenia, konkluzje, częś-
ciowe konkluzje lub dokumenty robocze grupy. Dokumenty
robocze są publikowane zgodnie z dostępnością różnych wersji
językowych.

Artykuł 5

Koszty spotkań

Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty diet
ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów
w związku z działaniami grupy są refundowane przez Komisję
zgodnie z wewnętrznymi przepisami Komisji dotyczącymi
zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.
Komisja refunduje koszty jednego członka grupy krajowych
ekspertów wysokiego szczebla z każdego państwa członkow-
skiego. Członkowie nie są wynagradzani za pełnienie swoich
funkcji.
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(1) Komisja może wyznaczyć dwóch członków z państwa członkow-
skiego, jeżeli w danym państwie członkowskim na poziomie admi-
nistracji krajowej kompetencje są rozdzielone.

(2) Eksperci z krajów przystępujących, które podpisały Traktat
o przystąpieniu zgodnie z komunikatem „W kierunku rozszerzonej
unii – dokument strategiczny i sprawozdanie Komisji Europejskiej na
temat postępów poczynionych przez każdy kraj kandydujący na
rzecz przystąpienia” z dnia 9 października 2002 r. [COM(2002)
700 wersja ostateczna] oraz z art. 7 decyzji Komisji C(2005) 874
z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wzmocnienia stopniowej inte-
gracji krajów przystępujących ze strukturami wspólnotowymi

(3) Patrz: załącznik III do SEC(2005) 1004 przyjęty przez Komisję
w dniu 27 lipca 2005 r.



Koszty spotkań są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego danej grupie przez właściwe
służby Komisji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia przez Komisję. Obowiązuje ona do dnia
31 grudnia 2009 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

PL15.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/5


