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DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa
zobowiązań
(2010/233/UE)
które powinny zostać wykorzystane przez organy prawo
dawcze na poziomie UE w celu zapewnienia większej
spójności i lepszej jakości stanowionego prawa.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
(6)

W dokumencie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inte
ligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu” (3) uwzględniono konieczność
ułatwienia przedsiębiorcom i konsumentom zawierania
umów z partnerami z innych krajów UE oraz ograni
czenia kosztów tych operacji, między innymi poprzez
kontynuowanie starań na rzecz stworzenia opcjonalnego
europejskiego prawa zobowiązań.

(7)

Konieczne jest zatem ustanowienie grupy ekspertów
w dziedzinie prawa cywilnego, a w szczególności
prawa zobowiązań, oraz określenie jej zadań i struktury.

(8)

Grupa ta powinna zapewnić Komisji pomoc
w przygotowaniu wniosku dotyczącego wspólnych ram
odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobo
wiązań, w tym prawa zobowiązań dotyczącego konsu
mentów i przedsiębiorstw, przyjmując za punkt wyjścia
projekt wspólnych ram odniesienia i uwzględniając inne
prace badawcze prowadzone w tej dziedzinie, jak
również dorobek prawny Unii. Omawiana grupa
powinna przede wszystkim pomóc Komisji wybrać te
części projektu wspólnych ram odniesienia, które mają
bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla prawa zobo
wiązań, oraz zreorganizować, zweryfikować i uzupełnić
wybrane części.

(9)

Grupa powinna składać się z wysoko wykwalifikowanych
ekspertów specjalizujących się w prawie cywilnym,
a zwłaszcza w prawie zobowiązań, powoływanych do
działania w imieniu własnym.

(10)

Nie naruszając przepisów Komisji dotyczących bezpie
czeństwa, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji
2001/844/WE, EWWiS, Euratom (4), należy określić
zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków
grupy.

(11)

Dane osobowe członków grupy powinny być przetwa
rzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001
Parlamentu 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 (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Na posiedzeniu w Tampere w październiku 1999 r. Rada
Europejska zwróciła się do Komisji o zbadanie potrzeby
zharmonizowania przepisów w dziedzinie prawa cywil
nego materialnego.
W 2001 r. Komisja wydała komunikat w sprawie euro
pejskiego prawa zobowiązań (1) w celu uruchomienia
procesu
konsultacji
dotyczącego
potencjalnych
problemów i działań w dziedzinie prawa zobowiązań;
zebrane odpowiedzi wskazują na wyraźną potrzebę
zwiększenia spójności obowiązujących przepisów prawa
zobowiązań UE w celu zapewnienia ich jednolitego
stosowania i sprawnego funkcjonowania rynku
wewnętrznego.
W 2003 r. Komisja opublikowała plan działania zatytu
łowany „Bardziej spójne europejskie prawo zobo
wiązań” (2), w którym zaproponowała poprawę jakości
i spójności unijnego prawa zobowiązań poprzez ustano
wienie wspólnych ram odniesienia, które stanowiłyby dla
Unii niewiążący punkt odniesienia zawierający zasady,
definicje i wzorcowe przepisy, które powinny być stoso
wane do przeglądu obowiązujących przepisów UE oraz
opracowania nowych przepisów w dziedzinie prawa
zobowiązań.
W ramach działań przygotowawczych w 2005 r.
Komisja sfinansowała, za pomocą dotacji udzielonej
w ramach szóstego programu ramowego w zakresie
badań, europejską uniwersytecką sieć badaczy nauko
wych w celu przeprowadzenia pogłębionych analiz praw
nych, które zaowocowały przygotowanym przez środo
wisko akademickie projektem wspólnych ram odniesienia
(dalej zwanym „projektem wspólnych ram odniesienia”).
W programie sztokholmskim na lata 2010–2014 zwró
cono się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego
wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego
prawa zobowiązań, stanowiącego niewiążący zestaw
podstawowych zasad, definicji i wzorcowych przepisów,

(1) Dz.U. C 255 z 13.9.2001, s. 1.
(2) Dz.U. C 63 z 15.3.2003, s. 1.

(3) COM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 23.
(4) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.
(5) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji.
W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość prze
dłużenia tego okresu,

27.4.2010

— członkowie organizacji naukowych i badawczych oraz
środowiska akademickiego,
— prawnicy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

— eksperci reprezentujący społeczeństwo obywatelskie.
Artykuł 1
Grupa ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia
w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań
Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów pod nazwą „grupa
ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europej
skiego prawa zobowiązań”, dalej zwaną „grupą”.
Artykuł 2
Zadanie
Zadaniem grupy jest pomoc Komisji w przygotowaniu wniosku
dotyczącego wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europej
skiego prawa zobowiązań, w tym prawa zobowiązań dotyczą
cego konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez:
a) wybór tych części projektu wspólnych ram odniesienia, które
mają bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla prawa zobo
wiązań; oraz
b) reorganizację, weryfikację i uzupełnienie wybranych części
projektu wspólnych ram odniesienia, z uwzględnieniem
innych prac badawczych w tej dziedzinie, a także dorobku
prawnego Unii.
Artykuł 3
Konsultacje
Komisja może zasięgać opinii grupy w każdej kwestii związanej
z przygotowaniem wniosku dotyczącego wspólnych ram odnie
sienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań.

5.
Członkowie grupy powoływani są na okres ważności
mandatu, który wygasa w dniu 26 kwietnia 2012 r.
6.
Członkowie nie mogą wyznaczać zastępców bez zgody
Komisji.
7.
Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego
wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub naruszą warunki
określone w ust. 3 niniejszego artykułu lub w art. 339 Traktatu,
mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia
ich mandatu.
8.
Członkowie podpisują zobowiązanie do działania
w interesie publicznym oraz deklarację wskazującą na brak,
względnie istnienie konfliktu interesów, który mógłby zagrażać
ich bezstronności.
9.
Nazwiska członków są publikowane w rejestrze grup
ekspertów Komisji oraz na stronie internetowej DG ds. Spra
wiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa. Nazwiska członków są
gromadzone,
przetwarzane
i
publikowane
zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.
10.
Członkowie, którzy nie życzą sobie, aby ujawniono ich
nazwisko, mogą wnioskować o wyłączenie ich z powyższej
zasady. Wniosek o nieujawnianie nazwiska członka grupy
ekspertów uznaje się za uzasadniony, w przypadku gdy opub
likowanie nazwiska mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu lub
nietykalności osobistej bądź stanowić nieuzasadnione naru
szenie prywatności.
Artykuł 5

Artykuł 4
Skład i powoływanie
1.

Działanie
1.

Grupie przewodniczy Komisja.

W skład grupy wchodzi nie więcej niż 20 członków.

2.
Dyrektor generalny DG ds. Sprawiedliwości, Wolności
i Bezpieczeństwa powołuje członków spośród wybitnych specja
listów w dziedzinie prawa cywilnego, a szczególnie prawa zobo
wiązań. Członkowie są powoływani z zachowaniem,
w najwyższym możliwym stopniu, właściwej równowagi pod
względem zakresu kompetencji, pochodzenia geograficznego
i płci.
3.
Członkowie są powoływani do działania we własnym
imieniu i działają w sposób niezależny, w interesie publicznym.
4.
W skład grupy wchodzą eksperci z następujących kate
gorii:

2.
W porozumieniu z Komisją grupa może tworzyć
podgrupy do badania szczegółowych kwestii podlegających
ustalonemu przez nią zakresowi obowiązków. Takie podgrupy
są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu mandatu.
3.
Przedstawiciel Komisji może zaprosić ekspertów spoza
grupy, posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia
wpisanego do porządku posiedzenia, bądź obserwatorów, szcze
gólnie z Parlamentu Europejskiego i Rady, do udziału w pracach
grupy lub podgrupy, w przypadku gdy będzie to pomocne lub
konieczne.
4.
Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku
uczestnictwa w obradach grupy lub podgrupy mają charakter
poufny, wówczas nie mogą one być ujawniane.
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5.
Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle
w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi przez nią
procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę
sekretariatu. W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczest
niczyć inni zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji.
6.
Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na
podstawie standardowego regulaminu grup ekspertów przyję
tego przez Komisję.
7.
Komisja może publikować – w języku oryginalnym
danego dokumentu – wszelkie streszczenia, konkluzje,
częściowe konkluzje lub dokumenty robocze grupy.
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grupy, są zwracane przez Komisję zgodnie z regulaminem
Komisji dotyczącym zwrotu kosztów poniesionych przez
ekspertów zewnętrznych.
3.
Koszty posiedzeń są zwracane w granicach rocznego
budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.
Artykuł 7
Stosowanie
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 26 kwietnia 2012 r.

Artykuł 6
Koszty posiedzeń
1.
Członkowie uczestniczący w pracach grupy nie otrzymują
wynagrodzenia za świadczone usługi.
2.
Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty
pobytu, ponoszone przez członków w związku z pracami

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2010 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

