
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję Komisji 2006/210/WE ustanawiającą grupę krajowych ekspertów wysokiego 
szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych oraz przedłużająca kadencję grupy krajowych 
ekspertów wysokiego szczebla i okres stosowania decyzji 2006/210/WE do dnia 31 października 

2014 r. 

(2012/C 390/09) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Grupa krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dzie
dzinie uregulowań prawnych (zwana dalej „grupą”), usta
nowiona na mocy decyzji Komisji 2006/210/WE ( 1 ) 
zmienionej decyzją Komisji 2010/63/UE ( 2 ), to grupa 
konsultacyjna ds. inteligentnych regulacji, w skład której 
wchodzą krajowi eksperci wysokiego szczebla. 

(2) Przewodniczący Komisji zaznaczył, że inteligentne regu
lacje ( 3 ) pozostaną ważnym elementem planu politycz
nego Komisji ( 4 ). 

(3) Forum umożliwiające prowadzenie dyskusji na temat 
inteligentnych regulacji i wspieranie współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi w tej dziedzinie 
ma do odegrania istotną rolę w realizacji tego planu. 

(4) Mandat grupy należy zatem przedłużyć do końca 
mandatu obecnej Komisji. 

(5) W listopadzie 2010 r. Komisja ustanowiła nowe ramy 
dla grup ekspertów Komisji ( 5 ). Ramy te należy uwzględ
nić. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2006/210/WE i przedłużyć okres jej obowiązywania, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Artykuł 3 decyzji 2006/210/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Skład – wyznaczanie 

1. Grupa składa się z przedstawicieli organów państw 
członkowskich. Każde państwo członkowskie ma jednego 
przedstawiciela w grupie. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
w danym państwie członkowskim na poziomie administracji 
krajowej kompetencje są rozdzielone, można wyznaczyć 
dwóch przedstawicieli. 

2. Państwa członkowskie wyznaczają na swoich przedsta
wicieli specjalistów posiadających kompetencje w dziedzinach, 
o których mowa w art. 2. 

3. Przedstawiciele państw członkowskich są wyznaczani 
na odnawialny okres dwóch lat i pełnią swoje funkcje do 
czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich mandatu. Ich 
kadencja może zostać przedłużona. 

4. Można ustanowić przepisy, na mocy których wyzna
czeni zostaną zastępcy w ilości równej liczbie przedstawicieli 
państw członkowskich. Zastępców wyznacza się zgodnie 
z tymi samymi warunkami, co przedstawicieli państw człon
kowskich. Zastępcy automatycznie przejmują obowiązki 
członków nieobecnych bądź niedysponowanych. 

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

6. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i publiko
wane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.”. 

Artykuł 2 

Artykuł 4 ust. 4 decyzji 2006/210/WE otrzymuje brzmienie: 

„4. Członkowie grup eksperckich i ich pełnomocnicy oraz 
inni zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom 
zachowania tajemnicy zawodowej określonym w traktatach 
i ich przepisach wykonawczych, a także przestrzegają prze
pisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony informacji niejawnych UE, określonych w załączniku 
do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom. W przy
padku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań 
Komisja może podjąć wszelkie stosowne środki.”. 

Artykuł 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Komisja publikuje wszystkie odpowiednie dokumenty 
(np. porządki obrad, protokoły i opinie uczestników) albo 
w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów, 
albo za pomocą linku wskazanego w wymienionym rejestrze 
do specjalnej strony internetowej, na której można znaleźć 
odpowiednie informacje. Należy przewidzieć wyjątki od 
opublikowania w przypadku, gdy ujawnienie dokumentu 
naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego 
określonego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.”.
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( 1 ) Dz.U. L 76 z 15.3.2006, s. 3. 
( 2 ) Dz.U. L 35 z 6.2.2010, s. 14. 
( 3 ) Komunikat „Inteligentne regulacje”, COM(2010) 543. 
( 4 ) Wytyczne polityczne dla następnej Komisji: dokument przedsta

wiony posłom do Parlamentu Europejskiego w dniu 15 września 
2009 r. 

( 5 ) C(2010) 7649 wersja ostateczna, SEC(2010) 1360 wersja 
ostateczna.



Artykuł 3 

Artykuł 5 decyzji 2006/210/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Koszty posiedzeń 

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

2. Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania 
ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach grupy są 
zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązują
cymi w Komisji. 

3. Zwrot kosztów jest uzależniony od dostępności 
środków przyznanych w ramach rocznej procedury przy
działu zasobów.”. 

Artykuł 4 

W art. 6 decyzji 2006/210/WE zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie: 

„Obowiązuje ona do dnia 31 października 2014 r.”. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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