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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 723/2009

Nr. 23/109

2015/EES/23/15

frá 25. júní 2009
um lagaramma Bandalagsins um samtök um evrópska rannsóknainnviði (ERIC) (*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna (20072013) (4) og einkum ákvörðun ráðsins 2006/974/EB frá
19. desember 2006 um séráætlunina „Hæfni“ (5).

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
171. gr. og fyrstu málsgrein 172. gr.,
3)

Hefðbundinn stuðningur við notkun og þróun á
evrópskum rannsóknainnviðum hefur í meginatriðum
verið í formi styrkja í þágu rannsóknainnviða sem þegar
eru til staðar í aðildarríkjunum en á undanförnum árum
hefur þó komið í ljós að þörf er á frekara átaki til að
örva þróun á nýjum innviðum með því að skapa
viðeigandi lagaramma til að auðvelda stofnun og rekstur
þeirra í Bandalaginu.

4)

Þessi þörf hefur verið látin í ljós við ýmis tækifæri bæði
á pólitískum vettvangi af hálfu aðildarríkjanna og stofnana Bandalagsins og af ýmsum aðilum innan evrópska
rannsóknasamfélagsins, t.d. fyrirtækjum, rannsóknarmiðstöðvum og háskólum og einkum á vettvangi
evrópskrar stefnumótunar um rannsóknainnviði
(ESFRI).

5)

Hið mikilvæga hlutverk innviða á sviði vísindarannsókna á heimsmælikvarða í átt að því að ná markmiðum
Bandalagsins á sviði rannsókna og tækniþróunar, sem
sett eru fram í 163. gr. sáttmálans, hefur lengi verið
viðurkennt í rammaáætlun Bandalagsins um rannsóknir
og tækniþróun en reglurnar um sköpun, fjármögnun og
rekstur þessara innviða eru þó enn sundurleitar og
svæðisbundnar. Að teknu tilliti til þess að evrópskir
rannsóknainnviðir eru í samkeppni við innviði hjá samstarfsaðilum Bandalagsins á heimsvísu, sem fjárfesta af
krafti í nútímalegum, umfangsmiklum rannsóknainnviðum og munu gera svo áfram, og að þessir innviðir
eru stöðugt að verða flóknari og dýrari og eru því oft
utan seilingar fyrir stök aðildarríki eða jafnvel heimsálfu, er nú nauðsynlegt að nýta og þróa að fullu möguleika 171. gr. sáttmálans með því að koma á ramma sem
inniheldur verklagsreglur og skilyrði fyrir stofnsetningu
og rekstri evrópskra rannsóknainnviða á vettvangi
Bandalagsins sem eru nauðsynlegir til markvissrar
framkvæmdar áætlunar Bandalagsins um rannsóknir

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópubandalaganna (2),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Samkvæmt 171. gr. sáttmálans getur Bandalagið sett á
stofn sameiginleg fyrirtæki eða stofnanir af öðru tagi
sem þörf er á til að koma áætlunum Bandalagsins um
rannsóknir, tækniþróun og sýniverkefni til framkvæmda
á markvissan hátt.

2)

Stuðningur við og þróun á rannsóknainnviðum í Evrópu
hefur verið stöðugt markmið Bandalagsins eins og sást
síðast í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
1982/2006/EB frá 18. desember 2006 um sjöundu
rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði

________________

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 206, 8.8.2009, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2015 frá 20. mars
2015 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á
sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, bíður birtingar.
1
( ) Álit frá 19.2.2009 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).
2
( ) Álit frá 14.1.2009 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).
(3) Stjtíð. ESB C 76, 31.3.2009, bls. 6.

________________

( 4)
( 5)

Stjtíð. ESB L 412, 30.12.2006, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2007, bls. 101.
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og tækniþróun. Þessi nýi lagarammi myndi koma til
fyllingar öðru gildandi lagalegu formi samkvæmt
landslögum, alþjóðalögum eða lögum Bandalagsins.

6)

7)

8)

Ólíkt sameiginlegum tækniframtaksverkefnum sem
komið er á fót sem sameiginlegum fyrirtækjum sem
Bandalagið tekur þátt í og veitir fjárframlög til, skulu
samtök um evrópska rannsóknainnviði (hér á eftir nefnd
„ERIC-samtökin“) ekki teljast Bandalagsstofnun í
skilningi 185. gr. reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr.
1605/2002 frá 25. júní 2002 um fjárhagsreglugerðina
sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna (1) (fjárhagsreglugerðin) heldur lögaðili sem Bandalagið er ekki
endilega aðili að eða veitir fjárframlög til í skilningi fliðar 2. mgr. 108. gr. fjárhagsreglugerðarinnar.

Vegna þess hve samstarf aðildarríkjanna og Bandalagsins er náið í tengslum við skipulag og framkvæmd
eigin rannsóknastarfsemi svo hún verði heildstæð, eins
og kveðið er á um í 164. og 165. gr. sáttmálans, skal
það vera í verkahring aðildarríkjanna sem eiga hagsmuna að gæta, ein og sér eða í samvinnu við aðra
viðurkennda aðila, að skilgreina þarfir sínar fyrir
sköpun rannsóknainnviða á þessu lagalega formi á
grundvelli aðgerða þeirra á sviði rannsókna og tækniþróunar og kröfum sem gerðar eru í Bandalaginu. Af
sömu ástæðum ætti félagsaðild að ERIC-samtökum að
vera opin aðildarríkjum, sem eiga hagsmuna að gæta,
með mögulegri þátttöku viðurkenndra samstarfslanda
sem koma að rammaáætlun Bandalagsins á sviði
rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna (hér á eftir
nefnd „samstarfsríki“) og þriðju landa og sérhæfðra
milliríkjastofnana. Til viðbótar við fulla félagsaðild
skulu aðildarríkin eiga þess kost að gerast áheyrnarfulltrúar í slíkum samtökum með þeim skilyrðum sem
tilgreind eru í stofnsamþykktum þeirra.

Meginverkefni ERIC-samtaka, sem sett eru á stofn
samkvæmt þessari reglugerð, skal vera sköpun og
rekstur rannsóknainnviða þó ekki í viðskiptaskyni, og
skulu þau verja meirihluta af tilföngum sínum til þessa
meginverkefnis. Í því skyni að efla nýsköpun og miðlun
þekkingar og tækni skal ERIC-samtökum vera heimilt
að stunda takmarkaða atvinnustarfsemi ef hún tengist
meginverkefni þeirra náið og teflir framgangi þess ekki
í tvísýnu. Sköpun rannsóknainnviða sem ERIC-samtök
útilokar ekki að rannsóknainnviðir, sem varða
samevrópska hagsmuni en hafa annað lagalegt form,
séu viðurkenndir sem framlag til framþróunar evrópskra
rannsókna, þ.m.t. til framkvæmdar vegvísisins sem
þróaður var á vettvangi evrópskrar stefnumótunar um
rannsóknainnviði. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að
aðilar að vettvangi evrópskrar stefnumótunar um
rannsóknainnviði og aðrir hagsmunaaðilar séu upplýstir
um þessi annars konar lagalegu form.

9)

Rannsóknainnviðir skulu stuðla að því að vernda framúrskarandi vísindaleg gæði rannsókna í Bandalaginu og
samkeppnishæfni atvinnulífs í Bandalaginu til meðallangs eða langs tíma með því að styðja við evrópska
rannsóknastarfsemi með skilvirkum hætti. Til þess að
svo megi verða skal evrópska rannsóknasamfélaginu í
heild veittur greiður aðgangur að rannsóknainnviðunum
í samræmi við reglur sem settar eru í stofnsamþykktum
þeirra og skal markmiðið með þeim vera að auka hæfni
Evrópu á sviði vísinda þannig að hún fari fram úr
núverandi tækni og stuðla þannig að þróun evrópska
rannsóknasvæðisins.

10)

Til að gera málsmeðferðina við stofnsetningu ERICsamtaka skilvirka er nauðsynlegt að þeir aðilar sem vilja
setja upp ERIC-samtök leggi fram umsókn til
framkvæmdastjórnarinnar sem skal meta, með aðstoð
óháðra sérfræðinga sem geta m.a. verið vettvangur
evrópskrar stefnumótunar um rannsóknainnviði, hvort
þeir rannsóknainnviðir sem lagðir eru til séu í samræmi
við þessa reglugerð. Í slíkri umsókn skal vera yfirlýsing
gistiaðildarríkisins þar sem ERIC-samtökin eru viðurkennd sem alþjóðaaðili eða -stofnun að því er varðar
beitingu tilskipunar ráðsins 2006/112/EB frá 28. nóvember 2006 um sameiginlega virðisaukaskattkerfið (2)
og tilskipunar ráðsins 92/12/EBE frá 25. febrúar 1992
um almennar ráðstafanir varðandi afurðir sem vörugjald
er lagt á og yfirráð yfir þessum afurðum, flutning og
eftirlit með þeim (3) frá þeim degi sem þau voru sett á
stofn. ERIC-samtökin skulu einnig njóta góðs af
tilteknum undanþágum sem alþjóðastofnun að því er
varðar beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna
um útboð og gerð opinberra verksamninga, vörusamninga og þjónustusamninga (4) í samræmi við reglur
um ríkisaðstoð.

11)

Með skírskotun til gagnsæis skal ákvörðun um stofnsetningu ERIC-samtaka birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Af sömu ástæðum skulu grundvallaratriði
stofnsamþykkta samtakanna fylgja með slíkum
ákvörðunum.

12)

Til að geta sinnt verkefnum sínum á sem skilvirkastan
hátt skulu ERIC-samtök hafa réttarstöðu lögaðila og það
rétthæfi og gerhæfi sem framast er veitt samkvæmt
lögum frá og með þeim degi þegar ákvörðun um
stofnsetningu þeirra tekur gildi. Til að hægt sé að
ákveða hvaða löggjöf gildir skulu ERIC-samtök hafa
lögboðið aðsetur á yfirráðasvæði einhvers sem er félagi
í þessum samtökum sem getur annaðhvort verið
aðildarríki eða samstarfsland.

13)

ERIC-samtök skulu hafa a.m.k. þrjú aðildarríki sem
félagsmenn og geta þetta verið viðurkennd samstarfslönd og þriðju lönd önnur en samstarfslönd sem og
sérhæfðar milliríkjastofnanir.

________________
________________
1

()

Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1.

23.4.2015

( 2)
( 3)
( 4)

Stjtíð. ESB L 347, 11.12.2006, bls. 1.
Stjtíð. EB L 76, 23.3.1992, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 114.
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14)

Í samræmi við það að reglugerð þessi varðar hagsmuni
Bandalagsins skulu aðildarríkin í sameiningu fara með
meirihluta atkvæða á félagsfundi ERIC-samtaka.

22)

Aðildarríkjum er frjálst að beita eða samþykkja lög og
stjórnsýslufyrirmæli sem stangast ekki á við gildissvið
eða markmið þessarar reglugerðar.

15)

Kveða skal á um ítarlegri ákvæði í stofnsamþykktum til
framkvæmdar þessum ramma og skal framkvæmdastjórnin kanna á grundvelli þeirra hvort umsókn samræmist rammanum sem settur er í þessari reglugerð.

23)

16)

Nauðsynlegt er að tryggja annars vegar að ERICsamtök búi yfir nægjanlegum sveigjanleika til að breyta
stofnsamþykktum sínum og hins vegar að Bandalagið,
sem setur ERIC-samtökin upp, haldi yfirráðum yfir
tilteknum grundvallaratriðum. Ef breyting varðar
grundvallaratriði í stofnsamþykktunum, sem fylgja með
í viðauka við ákvörðunina um uppsetningu ERICsamtaka, skal slík breyting hljóta samþykki, áður en hún
öðlast gildi, með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
sem tekin er samkvæmt sömu málsmeðferð og notuð er
við stofnsetningu ERIC-samtakanna. Framkvæmdastjórnin skal fá tilkynningu um aðrar breytingar og hafa
tækifæri til að andmæla ef hún telur breytingarnar brjóta
í bága við þessa reglugerð.

Til að tryggja nægilegt eftirlit með því að farið sé að
þessari reglugerð skulu ERIC-samtök senda framkvæmdastjórninni og viðkomandi opinberum yfirvöldum ársskýrslu sína og upplýsingar um aðstæður sem
kunna að stefna því í verulega tvísýnu að verkefni samtakanna verði leyst af hendi. Ef framkvæmdastjórnin
fær vísbendingar úr ársskýrslu, eða annars staðar frá,
um að ERIC-samtök brjóti alvarlega gegn þessari
reglugerð eða öðrum gildandi lögum skal hún óska eftir
skýringum og/eða krefjast aðgerða frá samtökunum
og/eða félagsmönnum þeirra. Í alvarlegum tilvikum og
ef ekki er gripið til aðgerða til úrbóta getur framkvæmdastjórnin fellt úr gildi ákvörðunina um stofnsetningu ERIC-samtakanna og þannig hrint af stað
slitum samtakanna.

24)

Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði
þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á ramma fyrir
samtök um evrópska rannsóknainnviði milli aðildarríkjanna, á vettvangi landsbundinna stjórnkerfa sinna og
því verður betur náð á vettvangi Bandalagsins, vegna
þess hve vandamálið er fjölþjóðlegt í eðli sínu, er
Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5.
gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins
og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra
en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu
markmiði.

25)

Þar eð þessi reglugerð er fyrst og fremst sett til markvissrar framkvæmdar áætlana Bandalagsins um rannsóknir, tækniþróun og sýniverkefni, og þar sem
ráðstafanirnar, sem nauðsynlegar eru til framkvæmdar
hennar, eru aðallega stjórnunarráðstafanir, ber að samþykkja þær í samræmi við stjórnarnefndarmeðferðina
sem kveðið er á um í 4. gr. ákvörðunar ráðsins
1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er
falið (1).

17)

Nauðsynlegt er að ERIC-samtök komi sér upp sínum
eigin stjórnareiningum til að stjórna starfsemi sinni á
skilvirkan hátt. Ákvarða skal í stofnsamþykktunum á
hvaða hátt þessar stjórnareiningar eru lagalegur málsvari ERIC-samtakanna.

18)

Með tilliti til þeirrar fjárhagslegu ábyrgðar sem ERICsamtök bera er nauðsynlegt að þau reki starfsemi sína
samkvæmt traustum meginreglum fjárlaga.

19)

ERIC-samtök á rétt á fjármögnun í samræmi við VI.
bálk fjárhagsreglugerðarinnar. Fjármögnun á grundvelli
samheldnistefnunnar getur einnig verið möguleg í
samræmi við viðeigandi löggjöf Bandalagsins.

20)

Til að sinna verkefnum sínum á sem skilvirkastan hátt
og sem rökrétt afleiðing af réttarstöðu þeirra sem
lögaðila skulu ERIC-samtök vera ábyrg fyrir skuldum
sínum. Til að gera félagsmönnum kleift að finna viðeigandi lausnir hvað varðar ábyrgð sína skal sá möguleiki vera fyrir hendi að kveða megi á um mismunandi
bótaábyrgðarkerfi í stofnsamþykktunum þar sem ábyrgð
félagsmannanna verður meiri en einungis eigin framlög.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni
21)

Þar eð ERIC-samtök eru stofnuð samkvæmt lögum
Bandalagsins skulu þau heyra undir lög Bandalagsins
auk laga þess ríkis þar sem þau hafa lögboðið aðsetur.
Starfsstöð ERIC-samtaka getur þó verið í öðru ríki. Lög
síðastnefnda ríkisins skulu gilda að því er varðar tiltekin
mál sem eru skilgreind í stofnsamþykktum samtakanna.
Þar að auki skulu ERIC-samtök falla undir framkvæmdarreglur sem samræmast stofnsamþykktunum.

Með þessari reglugerð er settur lagarammi um kröfur og
málsmeðferð vegna stofnsetningar samtaka um evrópska
rannsóknainnviði (hér á eftir nefnd „ERIC-samtök“) og áhrif
þess.

________________

( 1)

Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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2. gr.
Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
a) „Rannsóknainnviðir“: aðstaða, tilföng og tengd þjónusta,
sem vísindasamfélagið notar til að stunda hágæðarannsóknir á viðkomandi sviðum, og tekur þessi
skilgreining einnig til meiriháttar vísindabúnaðar eða
tækjasamstæða, tilfanga sem grundvallast á þekkingu, s.s.
söfn, skjalasöfn eða vísindaupplýsingakerfi, grunnvirkja
sem byggjast á upplýsinga- og fjarskiptatækni, s.s.
dreifikerfi, gagnameðferð, hugbúnaður og fjarskipti eða
annar einstakur búnaður sem er forsenda fyrir
framúrskarandi gæðum rannsókna. Slíkir innviðir geta
verið staðsettir á einum stað eða „dreifðir“ (skipulagt net
tilfanga).
b) „Þriðja land“: ríki sem er ekki aðildarríki Evrópusambandsins.
c) „Samstarfsland“: þriðja land sem er aðili að
alþjóðasamningi við Bandalagið samkvæmt skilmálum
eða á grundvelli fjárhagslegs framlags þess til allra eða
einhverra áætlana um rannsóknir, tækniþróun og
sýniverkefni á vegum Bandalagsins.
3. gr.
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b) þeir hafa í för með sér aukið gildi fyrir styrkingu og
uppbyggingu evrópska rannsóknasvæðisins og umtalsverðar framfarir á viðeigandi vísinda- og tæknisviðum á
alþjóðavísu,

c) þeir veita evrópska rannsóknarsamfélaginu, sem samanstendur af vísindamönnum frá aðildarríkjunum og samstarfslöndum, greiðan aðgang í samræmi við reglur sem
settar eru fram í stofnsamþykktum þeirra,

d) þeir stuðla að hreyfanleika þekkingar og/eða vísindamanna á evrópska rannsóknarsvæðinu og auka nýtingu
vitsmunalegrar getu um gervalla Evrópu og

e) þeir stuðla að miðlun og hagnýtingu niðurstaðna rannsókna, tækniþróunar og sýniverkefna í Bandalaginu.

5. gr.

Umsókn um stofnun ERIC-samtaka

1. Aðilar sem sækja um stofnun ERIC-samtaka (hér á eftir
nefndir umsækjendur) skulu senda framkvæmdastjórninni
umsókn. Umsóknin skal lögð fram skriflega á einu af opinberu
tungumálum stofnana Sambandsins og skal eftirfarandi koma
fram:

Verkefni og önnur starfsemi
1. Meginverkefni ERIC-samtaka skal vera sköpun og rekstur
rannsóknainnviða.
2. ERIC-samtök skulu ekki sinna meginverkefni sínu í
viðskiptaskyni. Þeim er þó heimilt að stunda takmarkaða
atvinnustarfsemi ef hún tengist meginhlutverki þeirra náið og
teflir framgangi þess ekki í tvísýnu.
3. ERIC-samtök skulu skrá kostnað og tekjur í tengslum við
atvinnustarfsemi sína með aðskildum hætti og krefjast
markaðsverðs fyrir hana eða, ef ekki er hægt að ákvarða
markaðsverðið, heildarkostnaðar auk eðlilegrar álagningar.
4. gr.
Kröfur varðandi innviði

a) beiðni til framkvæmdastjórnarinnar um að stofna ERICsamtök,

b) fyrirhugaðar stofnsamþykktir ERIC-samtakanna sem um
getur í 10. gr.,

c) tæknilega og vísindalega lýsingu á rannsóknainnviðunum
sem ERIC-samtökin hyggjast stofna og reka þar sem
einkum er fjallað um kröfurnar sem settar eru fram í 4. gr.,

d) yfirlýsingu frá gistiaðildarríkinu sem viðurkennir ERICsamtökin sem alþjóðaaðila í skilningi g-liðar 143. gr. og bliðar 1. mgr. 151. gr. tilskipunar 2006/112/EB og sem
alþjóðastofnun í skilningi annars undirliðar 1. mgr. 23. gr.
tilskipunar 92/12/EBE frá og með stofnun þeirra. Mæla
skal fyrir um takmarkanir og skilyrði fyrir þeim
undanþágum sem kveðið er á um í þessum ákvæðum í
samkomulagi milli félagsmanna í ERIC-samtökunum.

Rannsóknainnviðir sem ERIC-samtök hyggjast koma á fót
skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:
a) þeir eru nauðsynlegir til framkvæmdar evrópskra rannsóknaráætlana og -verkefna, þ.m.t. fyrir markvissa framkvæmd áætlana Bandalagsins um rannsóknir, tækniþróun
og sýniverkefni,

2. Framkvæmdastjórnin skal meta umsóknina í samræmi við
kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. Meðan á
matinu stendur skal hún afla álits hjá óháðum sérfræðingum,
einkum á því sviði sem ERIC-samtökin hyggjast starfa á.
Umsækjendur skulu fá niðurstöðurnar úr slíku mati og skulu
þeir hvattir til að ljúka eða breyta umsókninni ef nauðsyn
krefur.
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6. gr.

9. gr.

Ákvörðun um umsókn

Kröfur vegna félagsaðildar

1. Framkvæmdastjórnin skal, að teknu tilliti til niðurstaðna
úr matinu sem um getur í 2. mgr. 5. gr. og í samræmi við
málsmeðferðina sem getið er í 20. gr.:
a) samþykkja ákvörðun um stofnun ERIC-samtaka eftir að
hafa fullvissað sig um að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í
þessari reglugerð, hafi verið uppfylltar eða

1. Eftirfarandi geta orðið félagsmenn í ERIC-samtökum:
a) aðildarríki,
b) samstarfslönd,
c) þriðju lönd önnur en samstarfslönd,

b) hafna umsókninni ef hún kemst að þeirri niðurstöðu að
kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð hafi
ekki verið uppfylltar, þ.m.t. ef það vantar yfirlýsinguna
sem um getur í d-lið 1. mgr. 5. gr.
2. Ákvörðunin um umsóknina skal tilkynnt umsækjendum.
Ef henni er hafnað skal ákvörðunin útskýrð fyrir umsækjendunum á skýran og skilmerkilegan hátt.
Ákvörðunin um stofnun ERIC-samtaka skal einnig birt í Ldeild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins.
3. Grundvallaratriðin í stofnsamþykktunum, sem kveðið er á
um í b- til f-lið og i. til iv. tölulið g-liðar í 10. gr., sem eru
tilgreindar í umsókninni skulu fylgja með í viðauka við
ákvörðunina um stofnun ERIC-samtaka.
7. gr.
Staða ERIC-samtaka
1. ERIC-samtök skulu hafa réttarstöðu lögaðila frá og með
þeirri dagsetningu þegar ákvörðun um stofnun þeirra öðlast
gildi.
2. ERIC-samtök skulu í hverju aðildarríki hafa það rétthæfi
og gerhæfi sem löggjöf þess aðildarríkis framast veitir
lögaðilum. Þau geta m.a. aflað, átt og afsalað sér lausafé,
fasteignum og hugverkaréttindum, gert samninga og tekið þátt
í málarekstri.

d) milliríkjastofnanir.
2. ERIC-samtök skulu hafa a.m.k. þrjú aðildarríki sem
félagsmenn. Fleiri aðildarríki geta orðið félagsmenn hvenær
sem er með sanngjörnum og réttmætum skilmálum samkvæmt
stofnsamþykktunum og geta gerst áheyrnarfulltrúar án
atkvæðisréttar samkvæmt skilyrðum sem tilgreind eru í
stofnsamþykktunum. Fleiri samstarfslönd og þriðju lönd
önnur en samstarfslönd sem og milliríkjastofnanir geta einnig
orðið félagsmenn í ERIC-samtökum að fengnu samþykki á
félagsfundi, eins og um getur í a-lið 12. gr., í samræmi við þau
skilyrði og þá málsmeðferð við breytingu á félagsaðild sem
mælt er fyrir um í stofnsamþykktum þeirra.
3. Aðildarríkin skulu í sameiningu fara með meirihluta
atkvæðisréttar á félagsfundinum.
4. Einn eða fleiri opinberir aðilar, þ.m.t. svæði, eða
einkaaðilar sem gegna hlutverki í opinberri þjónustu, geta
verið í fyrirsvari fyrir aðildarríki, samstarfsland eða þriðja
land þegar kemur að því að neyta tiltekinna réttinda og rækja
tilteknar skyldur sem félagsmaður í ERIC-samtökum.
5. Samstarfslönd, þriðju lönd og milliríkjastofnanir sem
sækja um stofnun eða félagsaðild að ERIC-samtökum skulu
viðurkenna að þessi ERIC-samtök hafi réttarstöðu lögaðila og
rétthæfi og gerhæfi í samræmi við 1. og 2. mgr. 7. gr. og að
þau skuli falla undir reglur sem ákvarðaðar eru til beitingar
15. gr.

3. ERIC-samtök eru alþjóðastofnun í skilningi c-liðar 15. gr.
tilskipunar 2004/18/EB.

6. Samstarfslönd og þriðju lönd sem sækja um stofnun eða
félagsaðild að ERIC-samtökum skulu veita samtökunum
meðferð sem er jafngild þeirri sem leiðir af d-lið 1. mgr. 5. gr.
og 3. mgr. 7. gr.

8. gr.

10. gr.

Aðsetur og heiti

Stofnsamþykktir

1. ERIC-samtök skulu hafa lögboðið aðsetur sem skal vera
staðsett á yfirráðasvæði félagsmanns sem skal vera aðildarríki
eða samstarfsland.

Stofnsamþykktir
eftirfarandi:

2. ERIC-samtök skulu hafa heiti sem inniheldur skammstöfunina „ERIC“.

a) skrá yfir félagsmenn, áheyrnarfulltrúa og, eftir atvikum,
aðila sem eru í fyrirsvari fyrir félagsmenn og skilyrði og
málsmeðferð við breytingar á félagsaðild og fyrirsvari í
samræmi við 9. gr,

ERIC-samtaka

skulu

a.m.k.

innihalda
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b) verkefni og starfsemi ERIC-samtakanna,
c) lögboðið aðsetur í samræmi við 1. mgr. 8. gr.,
d) heiti ERIC-samtakanna í samræmi við 2. mgr. 8. gr.,
e) lengd samtakanna og slitameðferð í samræmi við 16. gr.,
f) bótaábyrgðarkerfið í samræmi við 2. mgr. 14. gr.,
g) grundvallarreglur sem ná yfir:
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til samþykktar. Slík breyting tekur ekki gildi fyrr en ákvörðun
um samþykki hefur öðlast gildi. Framkvæmdastjórnin skal
beita 2. mgr. 5. gr. og 6. gr. að breyttu breytanda.

2. Allar breytingar á stofnsamþykktum, að undanskildum
þeim sem um getur í 1. mgr., skulu ERIC-samtök leggja fyrir
framkvæmdastjórnina innan 10 daga frá því að hún er
samþykkt.

3. Framkvæmdastjórnin getur hreyft andmælum við slíkri
breytingu innan 60 daga frá því að hún er lögð fram og gefa
skýringu á því hvers vegna breytingin uppfyllir ekki kröfur
þessarar reglugerðar.

i.

aðgangsstefnu fyrir notendur,

ii.

stefnu fyrir vísindalegt mat,

iii.

miðlunarstefnu,

5. Umsóknin um breytingu skal innihalda eftirfarandi:

iv.

stefnu fyrir hugverkaréttindi,

v.

atvinnustefnu, þ.m.t. jöfn tækifæri,

a) texta breytingarinnar sem lögð er til eða, þar sem við á,
sem hefur verið samþykkt, auk dagsetningarinnar þegar
hún öðlast gildi,

vi.

opinbera innkaupastefnu sem virðir meginregluna
um gagnsæi, bann við mismunun og samkeppni,

vii.

niðurlagningu starfseminnar, ef við á,

4. Breytingin tekur ekki gildi fyrr en fresturinn til andmæla
er liðinn eða hefur verið felldur niður af framkvæmdastjórninni eða andmælin hafa verið dregin til baka.

b) samsteypta útgáfu af breyttu stofnsamþykktunum.

12. gr.

Skipulag ERIC-samtaka

viii. gagnastefnu,
h) réttindi og skyldur félagsmanna, þ.m.t. skylduframlög til
hallalausrar fjárhagsáætlunar og atkvæðisréttur,

Í stofnsamþykktunum skal kveða á um a.m.k. eftirfarandi
stjórnareiningar með eftirfarandi valdheimildir:

i) stjórnareiningar í ERIC-samtökunum, hlutverk þeirra og
ábyrgð, samsetning þeirra og ákvarðanatökuferli, þ.m.t.
ákvarðanatökuferlið við breytingu á stofnsamþykktum, í
samræmi við 11. og 12. gr.,

a) félagsfund, sem sú stjórnareining sem hefur fullt vald til
ákvarðanatöku, þ.m.t. samþykkt fjárhagsáætlunar,

j) tilgreina vinnutungumálið eða -tungumálin,

b) stjórnarmann eða stjórn, tilnefnd á félagsfundi, sem á að
vera framkvæmdastjóri og lagalegur fyrirsvarsmaður
ERIC-samtakanna.

k) tilvísanir í reglur um framkvæmd stofnsamþykkta.
Stofnsamþykktirnar skulu vera öllum aðgengilegar á vefsetri
ERIC-samtakanna og í lögboðnu aðsetri þeirra.

Í stofnsamþykktunum skal tilgreina á hvaða hátt meðlimir
stjórnarinnar eru lagalegir fyrirsvarsmenn ERIC-samtakanna.

13. gr.
11. gr.
Meginreglur fjárhagsáætlana, reikningar og endurskoðun
Breytingar á stofnsamþykktum
1. ERIC-samtök skulu leggja allar breytingar á stofnsamþykktum sem varða þau mál sem um getur í b- til f-lið eða
i. til iv. tölulið g-liðar í 10. gr. fyrir framkvæmdastjórnina

1. Áætla skal alla tekju- og útgjaldaliði ERIC-samtaka fyrir
hvert fjárhagsár og þeir sýndir í fjárhagsáætluninni. Jafnvægi
skal vera á milli tekna og útgjalda í fjárhagsáætluninni.
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2. Félagsmenn í ERIC-samtökum skulu tryggja að
fjárveitingarnar séu notaðar í samræmi við meginregluna um
trausta fjármálastjórnun.

undir löggjöf Bandalagsins skulu lög ríkisins þar sem ERICsamtökin hafa lögboðið aðsetur ákvarða lögbært dómsvald til
að leysa úr slíkum ágreiningi.

3. Fjárlögin skulu gerð og framkvæmd, og reikningar lagðir
fram, í samræmi við meginregluna um gagnsæi.

16. gr.

4. Reikningum ERIC-samtaka skal fylgja skýrsla um
stjórnun fjárhagsáætlunar og fjármála á fjárhagsárinu.

Slit og ógjaldfærni

5. ERIC-samtök skulu háð kröfum gildandi laga að því er
varðar undirbúning, skil, endurskoðun og birtingu reikninga.

1. Í stofnsamþykktunum skal ákvarða hvaða málsmeðferð
verði beitt komi til slita ERIC-samtakanna í kjölfar
ákvörðunar á félagsfundi. Slit geta falið í sér að starfsemin
verði flutt til annars lögaðila.

14. gr.
Bótaábyrgð og tryggingar
1. ERIC-samtök skulu bera ábyrgð á skuldum sínum.
2. Fjárskuldbindingar félagsmanna vegna skulda ERICsamtakanna skulu takmarkast við framlög hvers þeirra um sig
til samtakanna. Félagsmenn geta tilgreint í stofnsamþykktunum að þeir muni bera ábyrgð fyrirframákveðinni
upphæð umfram eigin framlög eða ótakmarkaða ábyrgð.
3. Ef fjárskuldbinding félagsmanna er ekki ótakmörkuð
skulu ERIC-samtök taka viðeigandi tryggingu til að mæta
þeim áhættum sem fylgja uppbyggingu og rekstri innviðanna.
4. Bandalagið skal ekki bera neina ábyrgð á skuldum ERICsamtakanna.

2. Þegar ákvörðun um slit hefur verið samþykkt á
félagsfundi skulu ERIC-samtökin tilkynna framkvæmdastjórninni um þetta án ástæðulausrar tafar og eigi síðar en 10
dögum eftir að slík ákvörðun er samþykkt. Framkvæmdastjórnin skal birta viðeigandi tilkynningu í C-deild
Stjórnartíðinda Evrópusambandsins.

3. Þegar slitameðferð er lokið skulu ERIC-samtökin tilkynna
framkvæmdastjórninni þar um án ástæðulausrar tafar og eigi
síðar en 10 dögum eftir lok hennar. Framkvæmdastjórnin skal
birta viðeigandi tilkynningu í C-deild Stjórnartíðinda
Evrópusambandsins. ERIC-samtökin hætta að vera til daginn
sem tilkynningin er birt.

4. Ef ERIC-samtökin geta ekki greitt skuldir sínar skulu þau
tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni um það. Framkvæmdastjórnin skal birta viðeigandi tilkynningu í C-deild
Stjórnartíðinda Evrópusambandsins.

15. gr.
17. gr.
Gildandi lög og lögsaga
Skýrslugjöf og eftirlit
1. Um stofnun og innra starf ERIC-samtaka skulu gilda:
a) lög Bandalagsins, einkum þessi reglugerð, og þær
ákvarðanir sem um getur í a-lið 1. mgr. 6. gr. og 1. mgr.
11. gr.,
b) lög þess ríkis þar sem samtökin hafa lögboðið aðsetur í
málum sem falla ekki, eða aðeins að hluta, undir þær
gerðir sem um getur í a-lið,
c) stofnsamþykktir og framkvæmdarreglur þeirra.
2. Dómstóll Evrópubandalaganna skal hafa lögsögu yfir
málssókn milli félagsmanna í tengslum við ERIC-samtökin,
málssókn milli félagsmanna og ERIC-samtakanna og málssókn sem Bandalagið er aðili að.
3. Löggjöf Bandalagsins um lögsögu skal gilda um ágreining
milli ERIC-samtaka og þriðju aðila. Í málum sem falla ekki

1. ERIC-samtök skulu semja ársskýrslu um starfsemina sem
innheldur þá vísindalegu, rekstrarlegu og fjárhagslegu þætti
starfseminnar sem um getur í 3. gr. Hún skal samþykkt á
félagsfundi og send til framkvæmdastjórnarinnar og viðkomandi opinberra yfirvalda innan sex mánaða frá lokum
sama fjárhagsárs. Skýrslan skal vera öllum aðgengileg.

2. ERIC-samtök og viðkomandi aðildarríki skulu tilkynna
framkvæmdastjórninni um mögulegar aðstæður sem kunna að
tefla því í verulega tvísýnu að verkefni samtakanna verði leyst
af hendi eða koma í veg fyrir að samtökin uppfylli kröfurnar
sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.

3. Fái framkvæmdastjórnin vísbendingar um að ERICsamtök brjóti alvarlega gegn þessari reglugerð, ákvörðunum
sem samþykktar eru á grundvelli hennar eða öðrum gildandi
lögum skal hún óska eftir skýringum frá samtökunum og/eða
félagsmönnum þeirra.
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4. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu, eftir að
hafa veitt ERIC-samtökunum og/eða félagsmönnum þeirra
hæfilegan frest til að setja fram sínar athugasemdir, að
samtökin brjóti alvarlega gegn þessari reglugerð, ákvörðunum
sem samþykktar eru á grundvelli hennar eða öðrum gildandi
lögum er henni heimilt að leggja til aðgerðir til úrbóta við
ERIC-samtökin og félagsmenn þeirra.
5. Ef ekki er gripið til aðgerða til úrbóta er framkvæmdastjórninni heimilt að fella úr gildi ákvörðunina um stofnun
ERIC-samtakanna í samræmi við málsmeðferðina sem um
getur í 20. gr. Slík ákvörðun skal tilkynnt ERIC-samtökunum
og birt í L-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. Þetta
skal leiða til þess að ERIC-samtökunum er slitið.
18. gr.

19. gr.
Skýrsla og endurskoðun
Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið
og ráðið, eigi síðar en 27. júlí 2014, um beitingu þessarar
reglugerðar og tillögur að breytingum eftir því sem við á.
20. gr.
Nefndarmeðferð
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar stjórnarnefndar.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 4. og 7. gr.
ákvörðunar 1999/468/EB.
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir.
21. gr.

Viðeigandi ákvæði
Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að
tryggja skilvirka beitingu þessarar reglugerðar.
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Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Lúxemborg 25. júní 2009.

Fyrir hönd ráðsins,
L. MIKO

forseti.

