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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 februari 2012
om inrättande av en expertgrupp för EU:s straffrättsliga politik
(2012/C 53/05)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

skilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskaps
organen behandlar personuppgifter och om den fria rör
ligheten för sådana uppgifter (2).

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med artikel 67.3 i fördraget ska unionen säker
ställa en hög säkerhetsnivå genom förebyggande och be
kämpning av brottslighet och, vid behov, tillnärmning av
den straffrättsliga lagstiftningen.
I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet,
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och
regionkommittén Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt
genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder (1)
betonas vikten av att det utvecklas en sammanhängande
och konsekvent EU-politik på straffrättens område med
stöd av diskussioner i en expertgrupp.

(3)

Det är därför nödvändigt att inrätta en grupp bestående
av experter i EU-straffrätt och att fastställa dess uppdrag
och sammansättning.

(4)

Gruppen bör stödja kommissionens arbete med att ut
veckla en straffrättslig politik för EU och ge råd i alla
relaterade frågor. Den bör också bistå kommissionen vid
insamlingen av faktaunderlag för bedömning av om
straffrättsliga åtgärder på EU-nivå är nödvändiga för att
säkerställa ett effektivt genomförande av EU:s politik.

(5)

(6)

Expertgruppen bör bestå av högst tjugo högt kvalifice
rade experter som utnämns på personliga meriter, varvid
olika yrkesmässiga bakgrunder och geografiska områden
bör företrädas på ett välbalanserat sätt.
Gruppens medlemmar bör utses för en period på tre år
som bör kunna förnyas.

(7)

Regler för hur expertgruppens medlemmar får lämna ut
information bör fastställas.

(8)

Medlemmarnas personuppgifter bör behandlas i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för en

(1) KOM(2011) 573 slutlig.

Artikel 1
Syfte
Härmed inrättas en expertgrupp för EU:s straffrättspolitik (nedan
kallad gruppen).

Artikel 2
Arbetsuppgifter
Gruppen ska ge kommissionen råd i straffrättsliga frågor vid
utvecklingen av EU:s straffrättsliga politik. Detta ska i synnerhet
omfatta råd om eventuella rättsliga problem som kan upp
komma i samband därmed och insamling av faktaunderlag för
bedömningen av om straffrättsliga åtgärder på EU-nivå är nöd
vändiga för att säkerställa ett effektivt genomförande av EU:s
politik, i samråd med de befintliga expertgrupperna inom de
berörda politikområdena.

Artikel 3
Samråd
Kommissionen får rådgöra med gruppen om alla frågor som rör
utvecklingen av en EU-politik på straffrättens område.

Artikel 4
Utnämning av medlemmar
1.
Gruppen ska bestå av högst 20 medlemmar. Medlem
marna ska utnämnas på personliga meriter.

2.
Medlemmarna ska utses av generaldirektören för general
direktoratet för rättsliga frågor bland specialister med gedigna
kunskaper i straffrätt. Utnämningsförfarandet ska säkerställa en
hög kunskapsnivå hos medlemmarna och, i den mån det är
möjligt, en lämplig fördelning i fråga om kompetensområden,
geografiskt ursprung och kön, varvid expertgruppens särskilda
arbetsuppgifter och den erfordrade expertisen beaktas.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den
18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio
nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om
den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
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3.
Gruppen ska rymma såväl experter från vetenskapliga in
stitutioner och forskningsinstitutioner som rättstillämpare.
4.
Medlemmarna utnämns på personliga meriter för en man
datperiod på tre år. Genom att anta erbjudandet om att ingå i
gruppen förbinder sig medlemmarna att agera oberoende och i
det allmännas intresse. Om en intressekonflikt uppstår beträf
fande en expert, får kommissionen utesluta den experten från
gruppen eller ett visst möte med gruppen eller besluta att ex
perten ska avhålla sig från att diskutera de berörda ärendena på
dagordningen. Gruppens medlemmar ska ha kvar sina uppdrag
till dess att de ersätts eller deras mandatperiod löper ut. Man
datperioden får förnyas.
5.
De medlemmar som inte längre på ett effektivt sätt kan
medverka i gruppens överläggningar, som avgår eller som inte
uppfyller de villkor som anges i punkt 3 i denna artikel eller i
artikel 339 i fördraget får ersättas under den mandatperiod som
återstår.
6.
Medlemmarnas namn ska offentliggöras i kommissionens
register över expertgrupper och liknande enheter (nedan kallat
registret) och på webbplatsen för generaldirektoratet för rättsliga
frågor. Personuppgifter ska samlas in, behandlas och offentlig
göras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr
45/2001.
Artikel 5
Verksamhet
1.
Gruppens ordförande ska vara en företrädare för kommis
sionen.
2.
Med kommissionens samtycke får arbetsgrupper inrättas
för att utreda särskilda frågor enligt direktiv från expertgruppen.
Arbetsgrupperna ska upplösas så snart de fullgjort sitt uppdrag.
3.
Kommissionens företrädare får bjuda in experter som inte
tillhör gruppen men som har specialkompetens i en fråga på
dagordningen att tillfälligt delta i expertgruppens eller arbets
gruppens arbete. Kommissionens företrädare får dessutom ge
observatörsstatus till enskilda personer eller organisationer i en
lighet med regel 8.3 i de allmänna reglerna för kommissionens
expertgrupper och kandidatländer.
4.
Gruppens medlemmar, liksom inbjudna experter och ob
servatörer, ska ha tystnadsplikt enligt fördragen och deras ge
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nomförandebestämmelser samt följa kommissionens säkerhets
bestämmelser när det gäller skydd av sekretessbelagada EU-upp
gifter enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG,
EKSG, Euratom (1). Vid överträdelse av dessa bestämmelser får
kommissionen vidta lämpliga åtgärder.
5.
Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster för
gruppen.
6.
Gruppen ska anta sin arbetsordning med utgångspunkt i
den standardiserade arbetsordningen för expertgrupper.
7.
Kommissionen ska offentliggöra information om expert
gruppens verksamhet direkt i registret eller via en länk från
registret till en särskild webbplats.
Artikel 6
Möteskostnader
1.
De som deltar i gruppens verksamhet får ingen ersättning
för sina tjänster.
2.
Kommissionen ska i enlighet med gällande regler inom
institutionen ersätta de kostnader för resor och uppehälle som
medlemmarna ådrar sig i samband med gruppens verksamhet.
3.
Dessa utgifter ska ersättas inom gränserna för de tillgäng
liga anslag som fördelats under det årliga förfarandet för till
delning av medel.
Artikel 7
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 2012.
På kommissionens vägnar
Viviane REDING

Vice ordförande

(1) Kommissionens beslut av den 29 november 2001 om ändring av de
interna stadgarna (EGT L 317, 3.12.2001, s. 1).

