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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 11.)

a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoportmandátumának
meghosszabbításáról

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2005/383/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) 1991 novemberében az Európai Bizottság úgy döntött,
hogy a közösségi kutatási és műszaki fejlesztési politika
döntéshozatali folyamataiba bevezeti az etikai szempon-
tokat azáltal, hogy létrehozza a biotechnológia etikai
következményeivel foglalkozó tanácsadó csoportot
(GAEIB).

(2) A Bizottság 1997. december 16-án úgy határozott, hogy
a GAEIB-t felváltja a tudomány és az új technológiák
etikájával foglalkozó európai csoporttal (EGE), amelynek
mandátumát kiterjesztette a tudomány és technológia
minden alkalmazási területére.

(3) Az EGE mandátumát a Bizottság 2001. március 26-i
határozatával négy évre meghosszabbította, illetve megbí-
zatását kisebb mértékben módosították a csoport munka-
módszereinek javítása érdekében.

(4) Az EGE új munkamódszereket igényel annak érdekében,
hogy válaszai a gyorsabb tudományos és műszaki fejlő-
déssel időben lépést tudjanak tartani, valamint új kompe-
tenciákra van szüksége, hogy képes legyen a tudományos
és műszaki alkalmazások szélesebb körével foglalkozni.

(5) A Bizottság által kiadott, a szakértői vélemény Bizottság
általi kérése és felhasználása: alapelvek és iránymutatások

című közlemény [COM(2002) 713] megállapítja, hogy
„olyan esetben, amikor érzékeny kérdésről van szó, illetve
amikor a csoportok vélhetően megfelelően hosszú ideig
léteznek, a nyílt felhívás kifejezetten alkalmas eljárásnak
bizonyulhat”.

(6) A jelenlegi EGE-mandátum 2005. március 25-én jár le.
Az itt következő határozat helyettesíti a Bizottság 2001.
március 26-i [C(2001) 691] közleményéhez csatolt
mandátumot.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság ezennel határoz a tudomány és az új technológiák
etikájával foglalkozó európai csoport (EGE) mandátumának
négyéves időtartamra történő meghosszabbításáról.

2. cikk

Megbízatás

Az EGE feladata tanácsadás a Bizottság mellett a tudományos és
az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdésekben, vagy a
Bizottság felkérésére, vagy saját kezdeményezéséből kiindulva.
A Parlament és a Tanács is felhívhatja a Bizottság figyelmét
általuk etikai szempontból fontosnak ítélt kérdésekre. A
Bizottság minden olyan esetben, amikor kikéri az EGE vélemé-
nyét, annak kialakítására határidőt állapít meg.

3. cikk

Összetétel – Kinevezés

(1) Az EGE tagjait a Bizottság elnöke nevezi ki.
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(2) A következő szabályokat kell alkalmazni:

— A tagokat „ad personam” nevezik ki.

— A tagok személyes jogon vesznek részt a csoport munká-
jában, és bármiféle külső befolyástól függetlenül adnak taná-
csot a Bizottságnak. Az EGE független, pluralista és multi-
diszciplináris alapon működik.

— Az EGE legfeljebb tizenöt tagból áll.

— Az EGE minden egyes tagja négy évre szóló kinevezést kap.
A kinevezés kétszer hosszabbítható meg ugyanilyen időtar-
tamra.

— Azokat a tagokat, akik a csoport munkáját nem tudják
hatékonyan segíteni, vagy akik lemondanak, egy tartaléklis-
táról kiválasztott, és a 3. cikk (1) bekezdése értelmében
kinevezett másik tag helyettesítheti a mandátumból hátra-
levő időszak alatt.

— Az EGE tagjainak kiválasztása szándéknyilatkozat benyújtá-
sára vonatkozó nyílt felhívás alapján történik. Más csator-
nákon keresztül beérkezett kiegészítő jelentkezést is figye-
lembe lehet venni a kiválasztási eljárás során.

— Az EGE tagjainak listáját a Bizottság az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában teszi közzé.

4. cikk

Működés

(1) Az EGE tagjai elnököt és alelnököt választanak maguk
közül, akik e feladatukat mandátumuk időtartama alatt gyako-
rolják.

(2) Az EGE munkaprogramját (beleértve az EGE által saját
kezdeményezés alapján javasolt etikai tartalmú beszámolókat –
lásd a 2. cikket –) a Bizottság elnöke hagyja jóvá. A Bizottság
Európai Szakpolitikai Tanácsadó Irodája (BEPA), amely az EGE
elnökével szoros együttműködésben dolgozik, felelős az EGE,
illetve ez utóbbi titkárságának működéséért.

(3) Az EGE ülései nem nyilvánosak. Az EGE fent említett
ülésein kívül is megvitathatja munkáját a Bizottságnak az
adott ügyekben illetékes részlegeivel, illetve meghívhat nem
kormányzati szervezeteket (NGO) vagy reprezentatív szerveze-

teket képviselő vendégeket, amikor azt az eszmecsere szem-
pontjából szükségesnek tartja. Az EGE üléseinek napirendjét
megküldik az illetékes bizottsági szolgálatoknak.

(4) Az EGE általában a Bizottság székhelyén ülésezik, a
Bizottság által meghatározott módon és időrend szerint. Az
EGE egy 12 hónapos időszak alatt legalább hatszor ülésezik,
oly módon, hogy munkája évente körülbelül tizenkét munka-
napot vesz igénybe. A tagok legalább évi négy ülésen vesznek
részt.

(5) Az EGE, véleménye kialakítása érdekében és a munká-
jához rendelkezésre álló források nyújtotta kereteken belül

— amennyiben hasznosnak és/vagy szükségesnek tartja,
meghívhat különleges kompetenciákkal rendelkező szakér-
tőket, hogy munkájában iránymutatással és információkkal
segítsék,

— kezdeményezheti tanulmányok elkészítését annak érdekében,
hogy minden szükséges tudományos és műszaki információt
megszerezhessen,

— különleges kérdések vizsgálatára munkacsoportokat állíthat
fel,

— nyílt kerekasztal-beszélgetéseket kezdeményezhet minden,
általa kidolgozott véleményre vonatkozóan annak érde-
kében, hogy elősegítse a párbeszéd kialakítását és az átlátha-
tóság megvalósítását,

— szoros kapcsolatot alakít ki a Bizottság azon részlegeivel,
amelyek érintettek az általa tárgyalt kérdésekben,

— az Európai Unió tagállamai vagy a csatlakozás előtt álló
országok etikai bizottságaival szoros kapcsolatokat alakíthat
ki.

(6) Minden véleményt elfogadása után azonnal közzétesznek.
Amennyiben egy véleményt nem egyhangúlag fogadnak el,
annak tartalmaznia kell minden eltérő véleményt. Amennyiben
egy adott témára vonatkozóan a vélemény kialakítására keve-
sebb idő áll rendelkezésre, az EGE olyan, rövidebb nyilatkozatot
ad, amelyet később, ha szükséges, részletesebb vizsgálat
követhet, ugyanakkor biztosítja, hogy az átláthatóság elvét
betartják ugyanúgy, mint minden más vélemény esetében. Az
EGE véleménye mindig említést tesz az érintett technológiának
a vélemény meghozatalakor aktuális fejlettségi fokáról. Az EGE
dönthet úgy, hogy véleményét frissíti, amennyiben azt szüksé-
gesnek tartja.
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(7) Az EGE saját eljárási szabályzatot fogad el.

(8) Az EGE – mandátumának lejárta előtt – jelentést készít
addigi tevékenységeiről, melyért az elnök a felelős. A jelentést
közzéteszik.

5. cikk

Az ülések költségei

Az EGE tagjainak az ülésekkel kapcsolatos utazási és tartózko-
dási költségeit saját belső szabályzata szerint a Bizottság fedezi.

6. cikk

Hatálybalépés

E határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik, és
az EGE új tagjainak kinevezése napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 11-én.

a Bizottság részéről
az elnök

José Manuel BARROSO
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