
DECYZJA NR H2 

z dnia 12 czerwca 2009 r. 

w sprawie sposobu działania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji 
Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego 

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) 

(2010/C 106/06) 

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW 
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, 

uwzględniając art. 72 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( 1 ), zgodnie 
z którym Komisja Administracyjna wspiera i rozwija współpracę 
między państwami członkowskimi poprzez unowocześnianie 
procedur wymiany informacji, w szczególności poprzez dosto
sowanie przepływu informacji między instytucjami do celów 
wymiany drogą elektroniczną, przy uwzględnieniu rozwoju 
przetwarzania danych w każdym z państw członkowskich, 
przyjmuje wspólne zasady strukturalne dotyczące służb prze
twarzających dane, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa 
i stosowania norm, oraz określa przepisy dotyczące funkcjono
wania wspólnych części tych służb, 

uwzględniając art. 73 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, na 
mocy którego Komisja Administracyjna ustanawia i określa 
sposób działania i skład Komisji Technicznej, która składa spra
wozdania i uzasadnione opinie przed wydaniem decyzji przez 
Komisję Administracyjną na mocy art. 72 lit. d), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Komisja Administracyjna powołuje Komisję Techniczną 
ds. Przetwarzania Danych, jak przewidziano w art. 73 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Nazywana jest ona „Komisją 
Techniczną”. 

2. Komisja Techniczna pełni funkcje określone w art. 73 ust. 
2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004. 

3. Zakres upoważnienia Komisji Technicznej w odniesieniu 
do jej szczegółowych zadań określa Komisja Administracyjna, 
która, w miarę potrzeb, może zmieniać te zadania. 

Artykuł 2 

Komisja Techniczna przyjmuje sprawozdania i uzasadnione 
opinie, jeżeli to konieczne, na podstawie dokumentacji tech
nicznej i badań. Komisja Techniczna może występować do 
administracji krajowych o udzielenie wszelkich informacji 
niezbędnych do należytego wykonywania jej zadań. 

Artykuł 3 

1. W skład Komisji Technicznej wchodzi po dwóch 
członków z każdego państwa członkowskiego, z których 
jeden otrzymuje nominację na stałego członka, a drugi wyzna
czany jest na jego zastępcę. Przedstawiciel rządu danego 
państwa członkowskiego w Komisji Administracyjnej przeka
zuje Sekretarzowi Generalnemu Komisji Administracyjnej listę 
osób nominowanych przez każde państwo członkowskie. 

2. Sprawozdania oraz uzasadnione opinie przyjmowane 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 nieobec
ności – jego zastępca. Sprawozdania lub uzasadnione opinie 
Komisji Technicznej muszą zawierać informację o tym, czy 
zostały przyjęte jednomyślnie czy zwykłą większością głosów. 
W przypadku istnienia mniejszości muszą one zawierać wnioski 
lub zastrzeżenia zgłoszone przez mniejszość. 

3. Komisja Techniczna może zdecydować o przyjęciu spra
wozdań i uzasadnionych opinii w drodze procedury pisemnej, 
jeżeli taka procedura została uzgodniona przed posiedzeniem 
Komisji Technicznej. 

W tym celu przewodniczący przekazuje członkom Komisji 
Technicznej tekst, który ma zostać przyjęty. W ustalonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, członkowie 
mają możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu propono
wanego tekstu lub wstrzymaniu się od głosowania. Brak odpo
wiedzi w określonym terminie uznaje się za głos za przyjęciem. 

Przewodniczący może także zdecydować o rozpoczęciu proce
dury pisemnej, w przypadku gdy wcześniej nie osiągnięto poro
zumienia na posiedzeniu Komisji Technicznej. W takim przy
padku wyłącznie zgoda na piśmie w sprawie proponowanego 
tekstu jest uznawana za głos za przyjęciem; należy przewidzieć 
termin wynoszący co najmniej 15 dni roboczych. 

Po upływie przyjętego terminu przewodniczący informuje 
członków o wyniku głosowania. Jeżeli decyzja otrzymała wyma
ganą liczbę głosów za jej przyjęciem, uważana jest za przyjętą 
w ostatnim dniu terminu, w którym członkowie mieli udzielić 
odpowiedzi.
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4. Jeżeli w trakcie procedury pisemnej jeden z członków 
Komisji Technicznej zaproponuje poprawki do tekstu, Przewod
niczący: 

a) rozpoczyna ponownie procedurę pisemną, informując 
członków o zgłoszonej poprawce zgodnie z procedurą okre 
śloną w ust. 3; albo 

b) odwołuje procedurę pisemną w celu omówienia kwestii na 
następnym posiedzeniu, 

zależnie od tego, którą procedurę Przewodniczący uzna za 
właściwą w danym przypadku. 

5. Jeżeli przed upływem terminu składania odpowiedzi jeden 
z członków Komisji Technicznej złoży wniosek o rozpatrzenie 
proponowanego tekstu na posiedzeniu Komisji Technicznej, 
procedura pisemna zostaje odwołana. 

Sprawa zostaje wówczas rozpatrzona na następnym posie
dzeniu Komisji Technicznej. 

6. 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 lub 
innego wyznaczonego urzędnika z państwa, którego przedsta
wiciel 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 sprawami. Komisja Techniczna 

opisuje w programie pracy, o którym mowa 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 sporządza co roku dla Komisji Administracyjnej spra
wozdanie 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 przez przedstawiciela tej insty
tucji. 

Artykuł 9 

Językami Komisji Technicznej są języki uznane za języki urzę
dowe instytucji Wspólnoty, zgodnie z art. 290 Traktatu. 

Artykuł 10 

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

Artykuł 11 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 987/2009 ( 1 ). 

Przewodniczący Komisji Administracyjnej 
Gabriela PIKOROVÁ
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ZAŁĄCZNIK 

PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE KOMISJI TECHNICZNEJ 

1. Obecność na zebraniach 

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

b) Jeżeli wymaga tego charakter omawianych spraw, członkom Komisji Technicznej podczas jej posiedzeń towarzy
szyć może jeden lub więcej ekspertów dodatkowych. Każda delegacja może zasadniczo składać się najwyżej 
z 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 sprawa, która będzie rozstrzygana podczas posiedzenia. 

2. Głosowanie 

a) Jeżeli 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 porozumieniu 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 przed
stawiciela Komisji Wspólnot Europejskich i, w stosownych przypadkach, niezwiązanych 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 obrad jest wysyłana do zainteresowa
nych osób niezwłocznie po jej udostępnieniu. 

d) Na początku każdego posiedzenia Komisja Techniczna zatwierdza jego porządek dzienny. Dodatkowe punkty, 
niezawarte w tymczasowym porządku dziennym, mogą być wprowadzone do porządku dziennego jednomyślną 
decyzją Komisji Technicznej podjętą w drodze głosowania. Z wyjątkiem nagłych przypadków, członkowie Komisji 
Technicznej mogą wstrzymać się od przedstawiania ostatecznego stanowiska do czasu kolejnego posiedzenia 
w zakresie tych punktów porządku dziennego, w odniesieniu do których nie otrzymali stosownych dokumentów 
w ich językach ojczystych, 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 nie jest to możliwe, ekspert 
reprezentujący państwo, którego przedstawiciel sprawuje stanowisko Przewodniczącego Komisji Administracyjnej.
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b) Przewodniczący grupy roboczej ad hoc wzywany jest na posiedzenie Komisji Technicznej, w trakcie którego 
omawiane jest sprawozdanie danej grupy roboczej ad hoc. 

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, rozsy 
łając zaproszenie do członków i przedstawiciela Komisji Wspólnot Europejskich 10 dni roboczych przed posie
dzeniem.
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