
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

dotycząca utworzenia grupy ekspertów ds. administracji elektronicznej 

(2012/C 22/04) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Jak wskazano w komunikacie Komisji zatytułowanym 
„Europejski plan działań na rzecz administracji elektro
nicznej na lata 2011–2015” (zwanym dalej „planem 
działań na rzecz administracji elektronicznej” ( 1 )), „pań
stwa członkowskie w pełni popierają priorytety poli
tyczne zapisane w deklaracji z Malmö” ( 2 ). Państwa 
członkowskie zwróciły się również do Komisji Europej
skiej o organizację wspólnego systemu zarządzania 
niniejszym planem działań, który umożliwi państwom 
członkowskim aktywny udział w jego realizacji. 
W maju 2011 r. w swoich konkluzjach ( 3 ) Rada zatwier
dziła plan działań na rzecz administracji elektronicznej 
oraz przewidziane w nim działania. 

(2) Komisja powinna zatem utworzyć grupę ekspertów 
złożoną z właściwych organów państw członkowskich 
odpowiedzialnych za administrację elektroniczną oraz 
określić jej zadania i strukturę. 

(3) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Euro
pejskiego 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 ( 4 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym Komisja ustanawia grupę ekspertów ds. administracji 
elektronicznej, zwaną dalej „grupą ds. administracji elektronicz
nej”. 

Artykuł 2 

Zadania 

Do zadań grupy ekspertów należy: 

— doradzanie Komisji w strategicznych kwestiach dotyczących 
administracji elektronicznej w kontekście planu działań na 
rzecz administracji elektronicznej oraz przedstawianie uwag 

i proponowanie niezbędnych dostosowań do priorytetów, 
celów i działań na podstawie śródokresowej oceny realizacji 
planu działań na rzecz administracji elektronicznej, 

— wspieranie Komisji przy określaniu wspólnych celów dla 
państw członkowskich w odniesieniu do odpowiednich 
działań przewidzianych w planie działań, 

— utworzenie forum dla dyskusji strategicznych i wymiany 
doświadczeń przy zaangażowaniu wszystkich właściwych 
służb Komisji, 

— wymiana poglądów na temat zagadnień wynikających 
z krajowych strategii dotyczących administracji elektro
nicznej w dziedzinach objętych planem działań na rzecz 
administracji elektronicznej w związku z realizacją jego 
celów, 

— zapewnienie forum, za pomocą którego państwa członkow
skie informują Komisję o postępach w zakresie realizacji 
planu działań w swoich krajach. 

Grupa ds. administracji elektronicznej będzie współpracować za 
pośrednictwem Komisji z grupą wysokiego szczebla 
ds. agendy cyfrowej w celu zapewnienia optymalnej realizacji 
działań w zakresie administracji elektronicznej. 

Grupa ds. administracji elektronicznej będzie również, za 
pośrednictwem Komisji, kontaktować się i koordynować swoje 
działania z pracami komitetu programowego ISA ( 5 ). 

Artykuł 3 

Konsultacje 

Komisja może zasięgać opinii grupy ds. administracji elektro
nicznej we wszelkich kwestiach związanych z realizacją planu 
działań na rzecz administracji elektronicznej. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. W skład grupy ds. administracji elektronicznej wchodzą 
właściwe organy państw członkowskich. Każde państwo człon
kowskie wyznacza jednego przedstawiciela wysokiego szczebla. 
Wspomniani przedstawiciele są odpowiedzialni za krajowe stra
tegie dotyczące administracji elektronicznej i zapewniają 
właściwą koordynację między krajowymi organami publicznymi
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( 1 ) COM(2010) 743. 
( 2 ) Link do tekstu deklaracji z Malmö: http://www.egov2009.se/wp- 
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skich administracji publicznych, decyzja nr 922/2009/WE.
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zaangażowanymi w różne obszary objęte planem działań na 
rzecz administracji elektronicznej. Bez uszczerbku dla obowią
zujących reguł dotyczących zwrotu kosztów z tytułu posiedzeń, 
przedstawicielom państw członkowskich mogą, stosownie do 
przedmiotu rozmów, towarzyszyć inne odpowiednie osoby. 

2. Członkowie są powoływani na okres obowiązywania 
planu działań na lata 2011–2015. 

3. Można przewidzieć taką samą liczbę zastępców członków 
jak liczba członków, którzy mają być powołani. Warunki powo 
ływania zastępców są takie same jak w przypadku członków; 
zastępcy automatycznie przejmują obowiązki członków 
nieobecnych bądź niedysponowanych. 

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

5. Nazwiska wyznaczonych przedstawicieli są publikowane 
w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów 
(zwanym dalej „rejestrem”) oraz na stronie internetowej poświę
conej administracji elektronicznej: http://ec.europa.eu/ 
information_society/activities/egovernment/index_en.htm 

Artykuł 5 

Tryb pracy 

1. Grupie ds. administracji elektronicznej przewodniczy 
przedstawiciel Komisji. 

2. Przedstawiciel Komisji może zaprosić zewnętrznych 
ekspertów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, 
którą zajmuje się grupa, do udziału w pracach grupy na zasa
dzie ad hoc. Ponadto przedstawiciel Komisji może nadać status 
obserwatora krajom EOG, EFTA i krajom przystępującym. 
W takim przypadku właściwe organy tych krajów wyznaczają 
jednego przedstawiciela wysokiego szczebla. 

3. Członkowie grup ekspertów i ich przedstawiciele oraz 
zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zacho
wania tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i ich 
przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów 

Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony infor
macji niejawnych UE, określonych w załączniku do decyzji 
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom ( 1 ). W przypadku 
niewypełniania przez nich powyższych obowiązków Komisja 
może zastosować wszelkie właściwe środki. 

4. Posiedzenia grupy ds. administracji elektronicznej odby
wają się w pomieszczeniach Komisji. Komisja zapewnia obsługę 
sekretariatu. W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczest
niczyć inni zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 

5. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny sporzą
dzony na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego 
grup ekspertów ( 2 ). 

6. 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. Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych 
środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału 
zasobów. 

Artykuł 7 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Neelie KROES 

Wiceprzewodniczący

PL C 22/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.1.2012 

( 1 ) Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regu
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