
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 czerwca 2007 r.

powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID)

(2007/467/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 153 Traktatu nałożył na Wspólnotę i państwa
członkowskie zadanie zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony konsumentów poprzez wspieranie ich prawa
do informacji i zrzeszania się w celu zabezpieczenia
swoich interesów. Artykuł 163 stanowi, że Wspólnota
powinna zachęcać przemysł do zwiększania konkurencyj-
ności międzynarodowej i pełnego wykorzystania poten-
cjału rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez
zdefiniowanie wspólnych norm. Artykuł 157 stanowi,
że Wspólnota oraz państwa członkowskie powinny
tworzyć korzystne warunki dla inicjatyw przemysłowych
i sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysło-
wego poszczególnych polityk.

(2) Komunikat Komisji zatytułowany „Identyfikacja radiowa
(RFID) w Europie: w stronę ram polityki” (1) (zwany dalej
„komunikatem”) zawierał zapowiedź utworzenia grupy
ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (zwanej dalej
RFID), która powinna umożliwić dialog pomiędzy zain-
teresowanymi stronami, w celu pełnego zrozumienia
i przedstawiania opinii na temat działań, które powinny
zostać powzięte w nawiązaniu do zagadnień poruszo-
nych w komunikacie.

(3) W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie
grupy ekspertów w dziedzinie RFID i zdefiniowanie jej
zadań oraz struktury.

(4) Grupa ta powinna wspierać rozwój dialogu z udziałem
organizacji konsumentów, podmiotów działających na
rynku oraz władz krajowych i europejskich, w tym
organów ochrony danych.

(5) Dane osobowe dotyczące członków grupy powinny być
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze-
pływie takich danych (2).

(6) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji.
Komisja w odpowiednim czasie rozważy zasadność
jego przedłużenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Grupa ekspertów do spraw identyfikacji radiowej

Niniejszym powołuje się „grupę ekspertów do spraw identyfi-
kacji radiowej”, zwaną dalej „grupą”, ze skutkiem od dnia
1.7.2007 r.

Artykuł 2

Zadania

Zadania grupy obejmują:

a) udzielanie Komisji porad dotyczących treści zalecenia okreś-
lającego zasady, jakie władze publiczne i inne zaintereso-
wane strony powinny stosować w przypadku wykorzysty-
wania RFID, oraz porad dotyczących innych inicjatyw
Komisji w tej dziedzinie;

b) opracowywanie wytycznych określających sposób korzys-
tania z zastosowań RFID, przy uwzględnieniu opinii zainte-
resowanych stron oraz zagadnień dotyczących długotermi-
nowych użytkowników, jak również ekonomicznych
i społecznych aspektów technologii RFID;

c) wspieranie Komisji w staraniach dotyczących promowania
kampanii podnoszących świadomość na temat możliwości
i wyzwań związanych z RFID na szczeblu państw członkow-
skich i poszczególnych obywateli;

d) dostarczanie obiektywnych informacji i ułatwianie wymiany
doświadczeń oraz dobrych praktyk w odniesieniu do możli-
wości i wyzwań związanych z technologią RFID, łącznie z jej
zastosowaniem dla gospodarki i społeczeństwa europej-
skiego; dostarczanie obiektywnych informacji na temat
krajowych i wspólnotowych ram prawnych w zakresie
ochrony danych i prywatności, oraz innych zagadnień poli-
tycznych.

Artykuł 3

Konsultacje

Komisja może konsultować się z grupą w każdej sprawie doty-
czącej wprowadzenia w Europie bezpiecznego, pewnego, nieza-
grażającego prywatności i skutecznego podejścia do RFID.
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Artykuł 4

Skład i powoływanie

1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 35 członków.

2. Dyrektor Generalny DG ds. Społeczeństwa Informacyj-
nego i Mediów albo jego/jej przedstawiciel powołuje członków
grupy i obserwatorów spośród specjalistów posiadających
kompetencje w dziedzinach wskazanych w art. 2 i 3 ust. 1
oraz spośród osób zaproponowanych przez organizacje zapro-
szone do wskazania ekspertów. Zastępcy członków grupy są
powoływani w liczbie równej liczbie członków grupy, na takich
samych warunkach. Zastępca członka automatycznie zastępuje
członka, który jest nieobecny lub niedysponowany.

3. Sposób powołania członków zapewnia zrównoważoną
reprezentację zainteresowanych stron, w szczególności obejmuje
przedstawicieli następujących grup:

a) społeczeństwa obywatelskiego:

i) docelowi użytkownicy systemów RFID (obywatele, konsu-
menci, pacjenci, pracownicy);

ii) organizacje ochrony prywatności;

b) zainteresowanych stron:

i) użytkownicy z różnych sektorów zastosowania RFID (na
przykład logistyki, mechaniki, przestrzeni powietrznej,
zdrowia, handlu detalicznego, produktów farmaceutycz-
nych);

ii) strony aktywnie zaangażowane w tworzenie systemów
RFID (takie jak producenci chipów RFID, projektanci
i producenci opakowanych identyfikatorów
i czytników, integratorzy oprogramowania i systemów,
usługodawcy oraz dostawcy rozwiązań w zakresie
ochrony prywatności i bezpieczeństwa);

iii) organy normalizacyjne.

4. Następujące władze publiczne są zaproszone do udziału
w obradach grupy w charakterze obserwatorów:

a) przedstawiciele państw członkowskich sprawujących prezy-
dencję UE w czasie trwania mandatu grupy ekspertów;

b) przedstawiciele organów ochrony danych.

5. Następujący eksperci są zaproszeni do udziału w obradach
grupy w charakterze obserwatorów:

a) naukowcy akademiccy i praktycy;

b) eksperci od technologii, w szczególności w odniesieniu do
sieciowej identyfikacji radiowej następnej generacji („Internet
rzeczy”);

c) eksperci prawni, którzy służą radą na temat istniejących
przepisów.

6. Członkowie grupy są powoływani na dwuletnią kadencję,
z możliwością ponownego powołania. Członkowie pełnią swoje
funkcje do czasu ich zastąpienia albo wygaśnięcia ich mandatu.

7. Członkowie, którzy utracą zdolność efektywnego uczest-
niczenia w obradach grupy, złożą rezygnację albo naruszą
warunki określone w ust. 3–5 niniejszego artykułu lub
w art. 287 Traktatu, mogą zostać zastąpieni na okres pozostały
do wygaśnięcia ich mandatu.

8. Nazwy organizacji wskazanych w ust. 2 niniejszego arty-
kułu są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Dane doty-
czące członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Artykuł 5

Tryb działania

1. Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2. W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić
podgrupy do zbadania szczegółowych kwestii podlegających
zakresowi obowiązków ustalonemu przez grupę. Podgrupy są
rozwiązywane po wypełnieniu swojego mandatu.

3. Przedstawiciel Komisji może zaprosić ekspertów albo
obserwatorów posiadających szczególną wiedzę na temat
danego punktu porządku obrad, do udziału w pracach grupy
lub podgrupy, jeżeli jest to pomocne i/lub konieczne.

4. Informacje uzyskane w wyniku uczestniczenia w obradach
grupy lub podgrupy nie mogą zostać ujawnione, jeżeli, w opinii
Komisji, dotyczą spraw poufnych.
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5. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się zwykle
w pomieszczeniach Komisji w zgodzie z ustalonymi procedu-
rami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu.
W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć inni,
zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji.

6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu
o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję.

7. Komisja może publikować – w języku oryginalnym
danego dokumentu – wszelkie streszczenia, konkluzje, częś-
ciowe konkluzje lub dokumenty robocze grupy.

Artykuł 6

Koszty posiedzeń

Komisja zwraca koszty podróży i, w stosownych przypadkach,
koszty pobytu ponoszone przez członków, ekspertów
i obserwatorów w związku z działaniami grupy, zgodnie
z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesio-
nych przez ekspertów zewnętrznych.

Członkowie grupy nie są wynagradzani za pełnienie swoich
funkcji.

Koszty posiedzeń są zwracane w granicach rocznego budżetu
przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.

Artykuł 7

Stosowanie

Decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2009 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Viviane REDING

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WEWNĘTRZNY GRUPY EKSPERTÓW DO SPRAW IDENTYFIKACJI RADIOWEJ (RFID)

Grupa ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID),

uwzględniając decyzję Komisji powołującą grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID), a w szczególności jej
art. 1,

uwzględniając wzór regulaminu wewnętrznego opublikowany przez Komisję,

PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCY REGULAMIN WEWNĘTRZNY:

Artykuł 1

Zwoływanie posiedzeń

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia grupy, z własnej inicjatywy albo na wniosek zwykłej większości członków, po
uzyskaniu zgody Komisji.

2. Mogą być zwoływane wspólne spotkania grupy z innymi grupami, dla przedyskutowania spraw należących do ich
zakresu kompetencji.

Artykuł 2

Porządek obrad

1. Sekretariat ustala porządek obrad, na odpowiedzialność przewodniczącego, i wysyła go do członków grupy.

2. Grupa przyjmuje porządek obrad na początku posiedzenia.

Artykuł 3

Przekazywanie dokumentów członkom grupy

1. Sekretariat wysyła zaproszenia na posiedzenie i projekt porządku obrad członkom grupy nie później niż 30 dni
kalendarzowych przed datą spotkania.

2. Sekretariat wysyła projekty do konsultacji grupy oraz wszystkie pozostałe dokumenty robocze do członków grupy
nie później niż 14 dni kalendarzowych przed datą spotkania.

3. W pilnych albo wyjątkowych przypadkach terminy na wysłanie dokumentów wspomnianych w ust. 1 i 2 mogą być
skrócone do 5 dni kalendarzowych przed datą spotkania.

Artykuł 4

Opinie grupy

1. W miarę możliwości, grupa przyjmuje opinie albo sprawozdania na zasadzie konsensusu.

2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, różnice zdań i ich uzasadnienie będą odnotowane, tak aby
różnice stanowisk były jasno zrozumiałe.
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Artykuł 5

Podgrupy

1. Po uzyskaniu zgody Komisji grupa może powołać podgrupy dla zbadania danej sprawy, na podstawie zakresu
obowiązków określonych przez grupę; podgrupy ulegają rozwiązaniu z chwilą wypełnienia tych obowiązków.

2. Podgrupy składają sprawozdania grupie.

Artykuł 6

Dopuszczenie stron trzecic

1. Jeżeli jest to wskazane lub konieczne, przedstawiciele Komisji mogą zapraszać do udziału w pracach grupy albo
podgrup ekspertów i obserwatorów posiadających szczególną wiedzę w danej dziedzinie, będącej przedmiotem punktu
porządku obrad.

2. Eksperci albo obserwatorzy są nieobecni podczas podejmowania opinii albo przyjmowania sprawozdania przez
grupę.

Artykuł 7

Procedura pisemna

1. W razie konieczności opinia grupy na dany temat może zostać przyjęta w drodze procedury pisemnej. W tym celu
sekretariat wysyła członkom grupy projekty przeznaczone do konsultacji oraz wszelkie inne dokumenty robocze.

2. Jeżeli jednak zwykła większość członków grupy zgłosi daną sprawę do rozpatrzenia na posiedzeniu grupy, proce-
dura pisemna kończy się bez podjęcia decyzji a przewodniczący zwołuje posiedzenie grupy w możliwie najkrótszym
terminie.

Artykuł 8

Sekretariat

Komisja zapewnia obsługę sekretariatu dla grupy i podgrup powołanych zgodnie z art. 5 ust. 1.

Artykuł 9

Uproszczone protokoły posiedzeń

Uproszczone protokoły z dyskusji nad każdym punktem porządku obrad oraz opinie przedstawione przez grupę są
sporządzane przez sekretariat, na odpowiedzialność przewodniczącego. Protokoły nie zawierają indywidualnych stano-
wisk członków przedstawionych w czasie obrad grupy. Protokoły podlegają przyjęciu przez grupę.

Artykuł 10

Lista obecności

Na każdym spotkaniu sekretariat, na odpowiedzialność przewodniczącego, sporządza listę obecności obejmującą, w miarę
potrzeby, władze, organizacje i organy reprezentowane przez uczestników.

Artykuł 11

Zapobieganie konfliktom interesów

1. Na początku każdego posiedzenia każdy z członków, którego udział w obradach grupy wywołałby konflikt
interesów w odniesieniu do jednego z punktów porządku obrad, informuje o tym przewodniczącego.

2. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu interesów członek nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad tymi
punktami porządku dziennego.
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Artykuł 12

Korespondencja

1. Korespondencję dotyczącą grupy wysyła się do Komisji, na ręce przewodniczącego.

2. Korespondencję dotyczącą członków grupy wysyła się ich na adres [poczty elektronicznej] podany do tego celu.

Artykuł 13

Przejrzystość

1. Zasady i warunki dotyczące publicznego dostępu do dokumentów grupy są takie same jak zasady i warunki zawarte
w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicz-
nego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

2. Obrady grupy są poufne.

3. W porozumieniu z Komisją grupa może, po uzyskaniu zgody zwykłej większości członków, podjąć decyzję
o otwarciu obrad/posiedzenia dla publiczności.

Artykuł 14

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego regulaminu wewnętrznego odbywa się zawsze w zgodzie
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym
przepływie takich danych.
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