
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 10 sierpnia 2010 r. 

ustanawiająca grupę ekspertów ds. internetu przedmiotów 

(2010/C 217/08) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z komunikatem Komisji „Internet przedmiotów 
– plan działań dla Europy” (zwanym dalej „komuni
katem”) na szczeblu europejskim należy ustanowić wielo
stronny mechanizm, którego celem będzie doradzanie 
Komisji w kwestiach związanych z tworzeniem unijnej 
strategii realizacji różnego rodzaju działań przewidzia
nych w komunikacie. 

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

(3) Grupa ta powinna ułatwiać dialog między zainteresowa
nymi podmiotami. 

(4) W skład grupy powinny wejść organizacje posiadające 
kompetencje w dziedzinie prawa, ekonomii oraz techniki, 
ponieważ dziedziny te związane są z internetem przed
miotów. Wśród organizacji tych mogą się znaleźć zrze
szenia przemysłowe i handlowe, europejskie organy 
normalizacyjne, partnerzy międzynarodowi, organizacje 
konsumentów, organizacje społeczne, jednostki 
badawcze i akademickie, jak również obserwatorzy 
z państw członkowskich UE oraz z zainteresowanych 
instytucji unijnych, takich jak Komitet Regionów 
i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

(5) Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących 
bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji 
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom ( 1 ), należy 
określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez 
członków grupy. 

(6) Dane osobowe członków grupy powinny być przetwa
rzane 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 przepływie takich 
danych ( 2 ). 

(7) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. 
W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość prze
dłużenia tego okresu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym ustanawia się z dniem publikacji niniejszej decyzji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej grupę ekspertów ds. 
internetu przedmiotów, zwaną dalej „grupą”. 

Artykuł 2 

Zadania 

Zadania grupy obejmują: 

a) doradzanie Komisji, w jaki sposób najskuteczniej sprostać 
wyzwaniom technicznym, prawnym i organizacyjnym na 
szczeblu europejskim; 

b) umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz 
zapewnienie wkładu – w formie pisemnej i ustnej – różnych 
podmiotów w dyskusje prowadzone w ramach grupy, w tym 
w stosownych przypadkach zapewnienie wkładu podmiotów 
międzynarodowych; 

c) współtworzenie wspólnej wizji rozwoju i zastosowania inter
netu przedmiotów w ramach europejskiej agendy cyfrowej, 
która stanowi jeden z głównych elementów strategii „Europa 
2020”. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

1. Komisja może zasięgnąć opinii grupy we wszelkich kwes
tiach, które uzna za istotne w związku z rozwojem internetu 
przedmiotów w Europie; jednocześnie Komisja będzie się 
zwracać do członków grupy o przedkładanie propozycji doty
czących kolejnych tematów do dyskusji. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 45 członków. 

2. Członkami grupy są organizacje posiadające kompetencje 
w dziedzinie prawa, ekonomii oraz techniki, ponieważ dzie
dziny te związane są z internetem przedmiotów. 

3. Komisja wybiera organizacje, które mianują swoich przed
stawicieli oraz ich zastępców. 

4. Członkowie grupy pełnią swoje funkcje do chwili ich 
zastąpienia lub do wygaśnięcia mandatu.
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( 1 ) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.



5. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego 
wkładu w prace grupy, którzy złożą rezygnację lub nie spełniają 
warunków określonych w ust. 3 niniejszego artykułu lub 
w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia 
ich mandatu. 

6. Nazwy organizacji publikuje się w rejestrze grup 
ekspertów. 

7. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane 
i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Artykuł 5 

Funkcjonowanie grupy 

1. Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji. 

2. W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić 
podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, zgodnie 
z zakresem obowiązków ustalonym przez grupę. Takie 
podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu 
swojego mandatu. 

3. W trybie doraźnym przedstawiciel Komisji może zaprosić 
do udziału w pracach grupy lub podgrupy zewnętrznych 
ekspertów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, 
którą zajmuje się grupa lub podgrupa. Ponadto przedstawiciel 
Komisji może nadawać osobom fizycznym lub instytucjom 
status obserwatora. 

4. Członkowie grup ekspertów i ich zastępcy oraz zapro
szeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zachowania 
tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i ich przepisach 
wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji doty
czących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejaw
nych UE, określonych w załączniku do decyzji Komisji 
2001/844/WE, EWWiS, Euratom. W przypadku nieprzestrze
gania niniejszego przepisu Komisja może podjąć wszelkie 
stosowne środki. 

5. Komisja zapewnia grupie obsługę sekretariatu. 
W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć inni 
zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 

6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny sporzą
dzony na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego 
grup ekspertów. 

7. Komisja publikuje stosowne informacje na temat działal
ności grupy w rejestrze lub na specjalnej stronie internetowej 
dostępnej poprzez link umieszczony w rejestrze. 

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń 

1. Osoby uczestniczące w pracach grupy nie otrzymują 
wynagrodzenia za świadczone usługi. 

2. Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania pono
szone przez osoby uczestniczące w pracach grupy są zwracane 
przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. 

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

Artykuł 7 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Artykuł 8 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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