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DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 października 2010 r.
powołująca ponownie CARS 21 – grupę wysokiego szczebla ds. konkurencyjności
i zrównoważonego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej
(2010/C 280/08)
w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii, pobudzania
zatrudnienia oraz zachęcania konsumentów do kupo
wania pojazdów ekologicznych.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Artykułem 173 Traktatu nałożono na Unię Europejską
i państwa członkowskie zadanie zapewnienia warunków
niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu unijnego.
Artykuł 191 TFUE stanowi, że unijna polityka
w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do
promowania środków mających na celu zachowanie,
ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz
zwalczanie zmian klimatu.
W ramach procesu CARS 21 („Competitive Automotive
Regulatory System for the 21st century” (konkurencyjny
system prawny dla przemysłu motoryzacyjnego
w XXI w.)), zapoczątkowanego w 2005 r. jako element
polityki przemysłowej Komisji, opracowano zalecenia
dotyczące krótko-, średnio- i długoterminowej polityki
w dziedzinie ram prawnych dla przemysłu motoryzacyj
nego Unii Europejskiej, która zwiększa światową konku
rencyjność i zatrudnienie, zapewniając przy tym dalszy
postęp w obszarze bezpieczeństwa i oddziaływania na
środowisko naturalne za cenę przystępną dla konsu
mentów.
W komunikacie „EUROPA 2020 – strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu” (1) Komisja przedstawiła propo
zycje modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego
udziału w emisji związków węgla oraz promowania
nowych technologii, w tym samochodów o napędzie
elektrycznym. Celem projektu przewodniego „Polityka
przemysłowa w erze globalizacji” jest polityka przemy
słowa, która stwarza najlepsze warunki dla utrzymania
i rozwoju silnej, konkurencyjnej i zróżnicowanej bazy
przemysłowej w Europie, a zarazem propaguje zrówno
ważony rozwój, wspierając przejście sektorów wytwór
czych do efektywniejszego korzystania z energii
i zasobów. Projekt przewodni „Europa efektywnie korzys
tająca z zasobów” ma zachęcać do stosowania różnych
środków w zakresie infrastruktury, takich jak infrastruk
tura sieci mobilności elektrycznej czy inteligentne zarzą
dzanie ruchem, a przede wszystkim promować nowe
technologie, w tym samochody o napędzie elektrycznym
i hybrydowym.
W komunikacie Komisji „Europejska strategia na rzecz
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów” (2)
określono krótko- i długoterminowe cele wspierania
badań i innowacji, poszukiwania nowych rozwiązań

(1) COM(2010) 2020.
(2) COM(2010) 186.

(5)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie grupy
ekspertów
w
dziedzinie
konkurencyjności
i zrównoważonego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego
Unii Europejskiej, w oparciu o proces CARS 21, oraz
określenie zadań i struktury tej grupy.

(6)

Grupa ta powinna pomóc w ustaleniu, jakie polityki
i środki, na poziomie Unii Europejskiej, krajowym oraz
innych
podmiotów,
wspierają
konkurencyjność
i zrównoważony rozwój przemysłu motoryzacyjnego
Unii Europejskiej.

(7)

W skład grupy powinni wejść przedstawiciele Parlamentu
Europejskiego, Komisji, państw członkowskich oraz
właściwych podmiotów reprezentujących przemysł
i społeczeństwo obywatelskie, w szczególności konsu
mentów, związki zawodowe i organizacje pozarządowe.

(8)

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących
bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia
29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin
wewnętrzny (3), należy określić zasady dotyczące ujaw
niania informacji przez członków grupy.

(9)

Wszelkie dane osobowe powinny być przetwarzane
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parla
mentu 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 (4).

(10)

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji.
W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość prze
dłużenia tego okresu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Grupa
Niniejszym powołuje się ponownie grupę wysokiego szczebla
ds. konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu
motoryzacyjnego w Unii Europejskiej, dalej zwaną „grupą”,
która wcześniej działała na nieformalnych zasadach pod
nazwą „Competitive Automotive Regulatory System for the
21st century” (konkurencyjny system prawny dla przemysłu
motoryzacyjnego w XXI w.).
(3) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.
(4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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Zadania

4.
Okres kadencji członków wynosi dwa lata. Pełnią oni
swoje funkcje do czasu ich zastąpienia lub do upłynięcia ich
kadencji. Kadencja jest odnawialna.

1) wspieranie
Komisji
w
kwestiach
związanych
z konkurencyjnością i zrównoważonym rozwojem prze
mysłu motoryzacyjnego;

5.
Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego
wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub nie spełniają
warunków określonych w art. 339 Traktatu, mogą zostać zastą
pieni na okres, jaki pozostaje do upłynięcia ich kadencji.

2) przeprowadzenie analizy ekonomicznej i statystycznej czyn
ników napędzających zmiany strukturalne w przemyśle
motoryzacyjnym, jak również innych czynników wpływają
cych na konkurencyjną pozycję unijnego przemysłu moto
ryzacyjnego;

6.
Nazwiska członków grupy powołanych jako osoby
prywatne są publikowane w rejestrze grup ekspertów Komisji
i podobnych zespołów, dalej zwanym „rejestrem”.

Artykuł 2
Do zadań grupy należy:

3) wspieranie Komisji w realizacji polityki określonej w strategii
EUROPA 2020, projekcie przewodnim dotyczącym Europy
efektywnie korzystającej z zasobów, projekcie przewodnim
polityki przemysłowej w erze globalizacji oraz komunikacie
na temat ekologicznie czystych i energooszczędnych
pojazdów COM(2010) 186, w celu zachowania konkuren
cyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego
Unii Europejskiej;
4) działanie na rzecz zapewnienia płynnych i zrównoważonych
przekształceń gospodarczych i społecznych, poprzez
aktywne przewidywanie procesów restrukturyzacyjnych
i potrzeb w zakresie umiejętności i kwalifikacji oraz zarzą
dzanie nimi, z uwzględnieniem osiągnięć „Europejskiego
partnerstwa na rzecz przewidywania zmian w sektorze
motoryzacyjnym”;
5) sformułowanie zestawu sektorowych zaleceń dotyczących
polityki skierowanych do decydentów politycznych na
poziomie unijnym i krajowym, a także do przemysłu oraz
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
6) opracowywanie zasad dobrego postępowania w celu promo
wania przejrzystości w relacjach handlowych i stosunkach
umownych między stronami porozumień pionowych
w sektorze motoryzacyjnym;
7) służenie radą w określonych aspektach wdrażania strategii
Komisji EUROPA 2020 dotyczącej inteligentnego, zrówno
ważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu
gospodarczego.
Artykuł 3
Skład i powoływanie
1.

W skład grupy wchodzi nie więcej niż 40 członków.

2.
Członkowie grupy są powoływani jako osoby prywatne.
Każdy członek grupy mianuje swojego przedstawiciela do stałej
podgrupy przygotowawczej, zwanej dalej „podgrupą przygoto
wawczą”.
3.
Członkowie grupy są wyznaczani przez Komisję spośród
podmiotów wysokiego szczebla posiadających kompetencje
i obowiązki w dziedzinach związanych z konkurencyjnością
i zrównoważonym rozwojem przemysłu motoryzacyjnego UE.
Skład grupy odzwierciedla proporcjonalną reprezentację
różnych podmiotów. W skład grupy wchodzą przedstawiciele
Parlamentu Europejskiego, Komisji, państw członkowskich oraz
uczestników łańcucha wartości przemysłu, związków zawodo
wych i społeczeństwa obywatelskiego (organizacji pozarządo
wych i konsumentów).

7.
Dane
osobowe
są
gromadzone,
przetwarzane
i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.
Artykuł 4
Funkcjonowanie grupy
1.

Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2.
Podgrupa przygotowawcza przygotowuje posiedzenia,
dokumenty przedstawiające stanowiska oraz proponowane
przez grupę zalecenia dotyczące działań i środków politycz
nych; w tym celu podgrupa współpracuje ściśle z właściwymi
służbami Komisji.
3.
W porozumieniu ze służbami Komisji grupa może powo
ływać oprócz podgrupy przygotowawczej także grupy robocze
celem zbadania szczegółowych kwestii związanych z zadaniami
grupy, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez
grupę. Grupy robocze są rozwiązywane po wypełnieniu swoich
zadań.
4.
W trybie doraźnym przedstawiciel Komisji może zaprosić
do udziału w pracach grupy lub podgrupy zewnętrznych
ekspertów lub obserwatorów posiadających określone kompe
tencje w dziedzinie, którą zajmuje się grupa lub grupa robocza.
Ponadto przedstawiciel Komisji może nadawać osobom
fizycznym i organizacjom status obserwatora zgodnie
z przepisem 8 ust. 3 zasad horyzontalnych dotyczących grup
ekspertów, agencji UE i krajów przystępujących.
5.
Członkowie grup eksperckich 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. W przypadku
nieprzestrzegania powyższych zobowiązań Komisja może
podjąć wszelkie stosowne środki.
6.
Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku
uczestnictwa w obradach grupy, grup ad hoc lub podgrup
dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą one być ujaw
niane.
7.
Posiedzenia grupy, podgrupy przygotowawczej i grup
roboczych odbywają się w siedzibie Komisji. Komisja zapewnia
grupie obsługę sekretariatu. W posiedzeniach grupy, podgrupy
przygotowawczej i grup roboczych uczestniczyć mogą zainte
resowani ich pracami inni urzędnicy Komisji.
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8.
Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na
podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez
Komisję (1).
9.
Komisja publikuje stosowne informacje na temat działal
ności grupy w rejestrze lub na specjalnej stronie internetowej
dostępnej poprzez link umieszczony w rejestrze. Sprawozdanie
końcowe jest publikowane możliwie najszybciej po końcowym
spotkaniu grupy.
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3.
Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych
środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału
zasobów.
Artykuł 6
Stosowanie
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 14 października 2012 r.

Artykuł 5
Koszty posiedzeń

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2010 r.

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.

(1) Dz.U. L 55/61 z 5.3.2010, s. 61.

W imieniu Komisji
Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

