
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 21 lutego 2012 r. 

w sprawie powołania grupy ekspertów ds. polityki kryminalnej UE 

(2012/C 53/05) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unia, zgodnie z art. 67 ust. 3 Traktatu, dokłada starań, 
aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa za pomocą 
środków zapobiegających przestępczości oraz ją zwalcza
jących, w miarę potrzeby, przez zbliżanie przepisów 
karnych. 

(2) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 20 września 2011 r., zaty
tułowany „W kierunku polityki kryminalnej UE: Zapew
nienie skutecznej realizacji polityki UE poprzez prawo 
karne” ( 1 ) podkreśla znaczenie rozwijania spójnej 
i konsekwentnej polityki kryminalnej UE, które powinno 
być wspomagane przez dyskusje w grupie ekspertów. 

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

(4) Taka grupa powinna wspierać Komisję w jej pracach 
w kierunku polityki kryminalnej UE i służyć informa
cjami na temat wszystkich związanych z tym kwestii. 
Grupa powinna również służyć radą na temat groma
dzenia udokumentowanych informacji służących ocenie, 
czy unijne środki w zakresie polityki kryminalnej są 
niezbędne do zapewnienia skutecznego wdrażania poli
tyki Unii. 

(5) Grupa powinna składać się z nie więcej niż dwudziestu 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, powoływanych 
osobiście z zachowaniem równowagi pod względem 
doświadczenia zawodowego oraz regionów geograficz
nych. 

(6) Kadencja członków powinna wynosić trzy lata i być 
odnawialna. 

(7) Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji 
przez członków grupy. 

(8) 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 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym ustanowiona zostaje grupa ekspertów ds. polityki 
kryminalnej UE, zwana dalej „grupą”. 

Artykuł 2 

Zadania 

Do zadań grupy należy udzielanie Komisji rad na temat prawa 
karnego materialnego w kontekście rozwijania polityki krymi
nalnej UE. Obejmuje to w szczególności informacje fachowe na 
temat kwestii prawnych, które mogą się pojawić w tym kontek 
ście, a także, we współpracy z istniejącymi grupami ekspertów 
w powiązanych dziedzinach polityki, odnosi się do groma
dzenia udokumentowanych informacji służących ocenie, czy 
unijne środki w zakresie polityki kryminalnej są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wdrażania polityki Unii. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

Komisja może zasięgać opinii grupy we wszelkich kwestiach 
związanych z rozwojem polityki kryminalnej UE. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 20 członków. 
Członkowie grupy są powoływani jako osoby prywatne. 

2. Członkowie są powoływani przez Dyrektora Generalnego 
Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości spośród wybitnych 
specjalistów w dziedzinie prawa karnego. Procedura naboru 
prowadzona jest w sposób gwarantujący wysoki poziom wiedzy 
oraz, w najwyższym możliwym stopniu, właściwą równowagę 
pod względem zakresu kompetencji, pochodzenia geograficz
nego i płci. Brane są przy tym pod uwagę konkretne zadania 
grupy i rodzaj wymaganej wiedzy.
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( 1 ) COM(2011) 573 wersja ostateczna. 

( 2 ) Rozporządzenie (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 
(Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1)



3. Grupa obejmuje specjalistów z placówek naukowych 
i badawczych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych. 

4. Członkowie są mianowani osobiście na okres trzech lat. 
Przyjmując członkostwo w grupie, członkowie zobowiązują się 
do działania niezależnie i w interesie publicznym. W przypadku 
zajścia konfliktu interesów w odniesieniu do danego eksperta 
służby Komisji mogą wyłączyć eksperta z prac grupy lub 
jednego z jej posiedzeń lub mogą podjąć decyzję, że ekspert 
ten powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji na 
konkretny temat. Członkowie grupy pełnią swoje funkcje do 
czasu zastąpienia lub do końca kadencji. Ich kadencja może 
zostać przedłużona. 

5. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego 
wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub naruszą warunki 
określone w ust. 3 niniejszego artykułu lub w art. 339 Traktatu, 
mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia 
ich mandatu. 

6. Imiona i nazwiska członków grupy są publikowane 
w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów 
(zwanym dalej „rejestrem”) i na stronie internetowej Dyrekcji 
Generalnej ds. Sprawiedliwości. Dane osobowe członków są 
gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Artykuł 5 

Tryb pracy 

1. Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji. 

2. W porozumieniu z Komisją grupa może tworzyć 
podgrupy do badania szczegółowych kwestii podlegających 
ustalonemu przez nią zakresowi obowiązków. Takie podgrupy 
są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu 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 status obserwatora osobom fizycznym 
i organizacjom, zdefiniowanym w zasadzie 8 pkt 3 zasad hory
zontalnych dotyczących grup ekspertów, oraz krajom kandydu
jącym. 

4. Członkowie grupy, a także zaproszeni eksperci 
i obserwatorzy podlegają wymogom zachowania tajemnicy 

zawodowej ustanowionym w Traktatach i ich przepisach wyko
nawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, 
określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, 
EWWiS, Euratom ( 1 ). W przypadku nieprzestrzegania przez 
nich powyższych zobowiązań Komisja może podjąć stosowne 
środki. 

5. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu grupy. 

6. Grupa może przyjąć 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 członków uczestniczących 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 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Viviane REDING 

Wiceprzewodniczący
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( 1 ) Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regu
lamin wewnętrzny (Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1).
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