
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2010. augusztus 10.) 

a tárgyak internetével foglalkozó szakértői csoport felállításáról 

(2010/C 217/08) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

mivel: 

(1) „A tárgyak internete – Cselekvési terv Európáért” című 
európai bizottsági közleményben (a továbbiakban: közle
mény) megfogalmazottakkal összhangban európai szintű, 
a főbb érdekelt felek mindegyikének részvételén alapuló 
mechanizmust szükséges életbe léptetni, amely szaktaná
csokkal segíti majd a Bizottságot a közleményben felvá
zolt különböző lépések megvalósítását szolgáló uniós 
stratégia kialakítása során. 

(2) Ennek megfelelően szakértői csoportot szükséges létre
hozni a tárgyak internetének területén, és meg kell hatá
rozni annak feladatait és felépítését. 

(3) A csoport többek között az érdekeltek közötti párbe
szédet hivatott elősegíteni. 

(4) A csoportot jogi, közgazdasági és technológiai terüle
teken jártas szervezetek alkotják majd, mivel ezen terü
letek relevánsak a tárgyak internete szempontjából. A 
csoport tagjai lehetnek ágazati és szakmai szövetségek, 
európai szabványügyi szervezetek, nemzetközi partnerek, 
fogyasztói és civil szervezetek, kutatóintézetek és tudo
mányos intézmények, az EU tagállamai által delegált 
megfigyelők, valamint egyéb érdekelt uniós intézmények, 
például a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság. 

(5) A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat ( 1 ) 
mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabá
lyok sérelme nélkül meg kell határozni azokat a szabá
lyokat, amelyek szerint a tagok információkat hozhatnak 
nyilvánosságra. 

(6) A csoport tagjainak személyes adatait a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgo
zása tekintetében az egyének védelméről, valamint az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rende
letnek ( 2 ) megfelelően kell feldolgozni. 

(7) E határozat alkalmazását célszerű határozott időtar
tamhoz kötni. A Bizottság kellő időben megvizsgálja, 
indokolt-e ezt az időtartamot meghosszabbítani, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Tárgy 

E határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzé
tétele napjától létrejön a tárgyak internetével foglalkozó szak
értői csoport (a továbbiakban: csoport). 

2. cikk 

Feladatkör 

A csoport feladatai a következők: 

a) tanácsadás a Bizottság számára a szervezeti, jogi és műszaki 
kihívások uniós szintű kezelésének legcélravezetőbb 
módjáról; 

b) a tapasztalatok és a bevált módszerek cseréjének, valamint a 
szóbeli és írásbeli véleményalkotásnak az előmozdítása egy 
különböző területek érdekeltjeit tömörítő csoportban, adott 
esetben nemzetközi felek bevonásával; 

c) a tárgyak internetének kifejlesztésével és meghonosításával 
kapcsolatban közös szemléletmód kialakításának elősegítése 
az európai digitális menetrendnek, az „Európa 2020” stra
tégia emblematikus kezdeményezésének a keretében. 

3. cikk 

Konzultáció 

(1) A Bizottság a tárgyak internetének európai kifejlesztésével 
kapcsolatban lényegesnek ítélt bármely kérdésben kikérheti a 
csoport véleményét, és további vitatémák felvetésére ösztönöz
heti a tagokat. 

4. cikk 

Tagság, a tagok kinevezése 

(1) A csoport legfeljebb 45 tagból állhat. 

(2) A tagok jogi, közgazdasági és technológiai területeken 
jártas szervezetek közül kerülnek ki, mivel ezek a területek 
relevánsak a tárgyak internete szempontjából. 

(3) A Bizottság választja ki a részt vevő szervezeteket, 
amelyek kinevezik a képviseletüket ellátó személyeket, illetőleg 
azok helyetteseit. 

(4) A csoport tagjai leváltásukig vagy megbízatásuk végéig 
maradnak hivatalban.
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(5) A csoport tevékenységéhez érdemben hozzájárulni már 
nem tudó, illetve a tisztségéről lemondó, vagy az e cikk (3) 
bekezdésében vagy az Európai Unió működéséről szóló szer
ződés 339. cikkében előírt feltételeket nem teljesítő tag helyére 
annak hivatali idejének hátralevő részére új tag nevezhető ki. 

(6) Az Európai Bizottság a szervezetek neveit közzéteszi a 
szakértői csoportok jegyzékében. 

(7) A tagok nevének rögzítését, feldolgozását és közzétételét 
a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően kell végrehajtani. 

5. cikk 

Működés 

(1) A csoportban az elnöki tisztséget a Bizottság egy képvi
selője tölti be. 

(2) A Bizottság egyetértésével és a csoport feladatmeghatáro
zása alapján egyes kérdések tanulmányozására alcsoportok 
hozhatók létre. Megbízatásuk teljesítésével az alcsoportokat fel 
kell oszlatni. 

(3) A Bizottság a csoport vagy alcsoport munkájába eseti 
alapon bevonhat olyan külső szakértőket is, akik egy adott 
napirendi kérdésben különösen jártasak. A Bizottság képviselője 
emellett megfigyelői státuszt adhat más személyeknek vagy 
testületeknek. 

(4) A szakértői csoport tagjai és azok képviselői, valamint a 
meghívott szakértők és megfigyelők betartják a szerződésekben 
és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási 
követelményeket, valamint az EU minősített információknak a 
védelmére a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági hatá
rozat mellékletében meghatározott bizottsági biztonsági szabá
lyokat. Amennyiben e követelménynek nem tesznek eleget, a 
Bizottság meghozhat minden szükséges intézkedést. 

(5) A titkársági feladatok ellátásáról a Bizottság gondoskodik. 
A csoport és az alcsoportok ülésein részt vehetnek a Bizottság 
más olyan tisztviselői is, akiket érint a megbeszélések tárgya. 

(6) A csoport a szakértői csoportokra vonatkozó egységes 
eljárási szabályzat alapján elfogadja saját eljárási szabályzatát. 

(7) A Bizottság a csoport tevékenységére vonatkozó lényeges 
információkat közzéteszi a szakértői csoportok jegyzékében 
vagy a jegyzékből elérhető, külön erre a célra létrehozott inter
netes oldalain. 

6. cikk 

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások 

(1) A csoport tevékenységeiben részt vevők nem részesülnek 
díjazásban szolgálataikért. 

(2) A csoport munkájában részt vevők utazási és ellátási 
költségeit a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek 
megfelelően téríti meg. 

(3) A kiadásokat a Bizottság felelős szolgálatai által a csoport 
tevékenységére elkülönített éves költségvetés keretén belül kell 
visszatéríteni. 

7. cikk 

Időbeli hatály 

Ezt a határozatot 2012. december 31-ig kell alkalmazni. 

8. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir
detését követő napon lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 10-én. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO
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