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I
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI
din 25 iunie 2009
privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de
cercetare (ERIC)
Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul
specific „Capacități” (5).

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 171 și articolul 172 primul paragraf,

(3)

În vreme ce sprijinul tradițional pentru utilizarea și
dezvoltarea infrastructurilor europene de cercetare se
prezenta sub formă de granturi în favoarea infrastruc
turilor de cercetare din statele membre, în ultimii ani
s-a făcut simțită nevoia unor eforturi suplimentare în
direcția stimulării dezvoltării unor noi structuri prin
crearea unui cadru legal adecvat care să faciliteze înfi
ințarea și operarea lor la nivel comunitar.

(4)

Această necesitate a fost exprimată în numeroase ocazii
atât la nivel politic de către statele membre și instituțiile
comunitare și de către diverși reprezentanți ai comunității
științifice europene din cadrul unor întreprinderi, centre
de cercetare și universități și, în special, al Forumului
strategic european pentru infrastructuri de cercetare
(ESFRI).

(5)

În vreme ce rolul esențial al infrastructurilor de cercetare
de nivel științific mondial în atingerea obiectivelor Comu
nității în materie de cercetare și dezvoltare, prevăzut în
articolul 163 din tratat, este recunoscut deja de mult
timp prin programele-cadru de cercetare și dezvoltare
ale Comunității, normele de înființare, finanțare și
operare ale acestor structuri au încă un caracter frag
mentar și regional. Luând în considerare faptul că infras
tructurile europene de cercetare se află în competiție cu
cele ale partenerilor globali ai Comunității care investesc
și vor continua să investească puternic în infrastructuri
moderne de cercetare de mari dimensiuni și că aceste
infrastructuri sunt din ce în ce mai complexe și costisi
toare, depășind adesea capacitatea unui stat membru și
chiar a unui continent, este în prezent necesar să se
exploateze și să se dezvolte întregul potențial al arti
colului 171 din tratat prin crearea unui cadru care să
prevadă la nivel comunitar procedurile și condițiile de

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social Euro
pean (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 171 din tratat, Comunitatea poate
constitui întreprinderi comune sau orice altă structură
necesară bunei desfășurări a programelor comunitare de
cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative.

(2)

Sprijinirea și dezvoltarea unor infrastructuri de cercetare
în Europa a reprezentat un obiectiv permanent al Comu
nității,
menționat
ultima
dată
în
Decizia
nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea
program-cadru al Comunității Europene pentru activități
de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative
(2007-2013) (4) și, în special, în Decizia 2006/974/CE a

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Avizul din 19 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
Avizul din 14 ianuarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
JO C 76, 31.3.2009, p. 6.
JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(5) JO L 54, 22.2.2007, p. 101.
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înființare și operare a infrastructurilor europene de
cercetare, necesare pentru execuția eficientă a
programelor de cercetare și dezvoltare ale Comunității.
Acest nou cadru legal ar urma să completeze alte
forme juridice existente în dreptul național, internațional
sau comunitar.

(6)

(7)

(8)

Spre deosebire de inițiativele tehnologice comune (Joint
Technology Initiatives – JTI) care se constituie ca între
prinderi comune la care Comunitatea este membru și la
care contribuie financiar, înființarea unui consorțiu
pentru o infrastructură europeană de cercetare
(European Research Infrastructure Consortium, denumit
în continuare „ERIC”) nu trebuie concepută ca un
organism comunitar în sensul articolului 185 din Regu
lamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunităților Europene (1) (Regula
mentul financiar), ci drept o entitate juridică la care
Comunitatea nu este în mod necesar membru și la care
nu contribuie financiar în sensul articolului 108 alineatul
(2) litera (f) din Regulamentul financiar.

Dată fiind cooperarea strânsă dintre statele membre și
Comunitate la programarea și punerea în aplicare a acti
vităților lor de cercetare de o manieră complementară,
după cum se prevede la articolele 164 și 165 din tratat,
rămâne la latitudinea statelor membre interesate, indi
vidual sau împreună cu alte entități care întrunesc
condițiile de participare, să își definească necesitățile de
înființare a unor infrastructuri de cercetare în acest
format juridic, în funcție de activitățile lor de cercetare
și dezvoltare tehnologică și de cerințele Comunității. Din
aceleași motive, calitatea de membru al unui ERIC trebuie
să fie deschisă statelor membre interesate, cu posibilitatea
participării unor state asociate la programul-cadru de
cercetare și dezvoltare tehnologică (denumite în
continuare „state asociate”) și a unor țări terțe care
întrunesc condițiile de participare, precum și a organiza
țiilor interguvernamentale specializate. În plus față de
apartenența deplină ca membru, statele membre ar
trebui să poată deveni observatori ai unui ERIC privind
condițiile specificate în statutul acestuia.

ERIC înființat în temeiul prezentului regulament ar trebui
să aibă ca obiect de activitate principal înființarea și
operarea unei infrastructuri de cercetare pe o bază neco
mercială și ar trebui să consacre majoritatea resurselor
sale acestui obiectiv principal. În scopul promovării trans
ferului de inovație, cunoștințe și tehnologic, ERIC ar
trebui autorizat să desfășoare un număr limitat de acti
vități economice cu condiția ca acestea să fie strâns legate
de obiectul său principal de activitate și ca acestea să nu
îi afecteze îndeplinirea. Înființarea infrastructurilor de
cercetare cu statut de ERIC nu exclude recunoașterea
contribuției infrastructurilor de cercetare de interes
paneuropean care îmbracă o altă formă juridică la
progresul cercetării europene, inclusiv la implementarea
foii de parcurs elaborate de Forumul strategic european

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
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pentru infrastructura de cercetare (ESFRI). Comisia ar
trebui să asigure faptul că membrii ESFRI și alte părți
interesate sunt informați cu privire la formele juridice
alternative.
(9)

Infrastructurile de cercetare trebuie să contribuie la
garantarea excelenței științifice în cercetarea comunitară
și competitivitatea economiei comunitare, pe baza prog
nozelor pe termen mediu și lung, prin sprijinirea eficientă
a activităților europene de cercetare. În acest scop, ERIC
ar trebui să fie deschise în mod real comunității științifice
europene în sens larg, în conformitate cu normele
stabilite prin statutul acestora, și să își propună obiectivul
de a dezvolta capacitățile științifice europene peste nivelul
actual, contribuind astfel la consolidarea Spațiului
european de cercetare.

(10)

Pentru a permite o procedură eficientă de înființare a
unui ERIC, este necesar ca entitățile care doresc acest
lucru să depună o solicitare Comisiei, care ar trebui să
evalueze, cu ajutorul unor experți independenți, care pot
include ESFRI, dacă infrastructura de cercetare propusă
este în conformitate cu prezentul regulament. O astfel
de cerere ar trebui să conțină o declarație a statului
membru gazdă de recunoaștere, încă de la constituire, a
ERIC ca un organism sau organizație internațională în
sensul Directivei 2006/112/CE a Consiliului din
28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată (2) și al Directivei 92/12/CEE a
Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul
general al produselor supuse accizelor și privind deți
nerea, circulația și monitorizarea acestor produse (3). În
calitatea sa de organizație internațională, ERIC ar trebui
să beneficieze și de anumite exonerări în sensul aplicării
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții
publice de lucrări, de bunuri și de servicii (4), în confor
mitate cu normele privind ajutoarele de stat.

(11)

Din motive de transparență, decizia de constituire a unui
ERIC ar trebui să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Din același motiv, elementele esențiale din
statutul acestuia ar trebui să fie anexate la decizia
respectivă.

(12)

Pentru a-și putea îndeplini obiectivele în modul cel mai
eficient, un ERIC ar trebui să aibă personalitate juridică și
cea mai amplă capacitate juridică de la data la care intră
în vigoare decizia de constituire. ERIC ar trebui să aibă
un sediu statutar, în scopul de a se determina dreptul
aplicabil, pe teritoriul unui membru al ERIC care este
stat membru sau țară asociată.

(13)

Între membrii unui ERIC ar trebui să fie cel puțin trei
state membre și se pot număra țări asociate care
întrunesc condițiile de participare și țări terțe, altele
decât țările asociate, precum și organizații interguverna
mentale specializate.

(2) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
(3) JO L 76, 23.3.1992, p. 1.
(4) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
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(14)

În conformitate cu dimensiunea comunitară a prezentului
regulament, statele membre ar trebui să dețină în comun
majoritatea voturilor în adunarea membrilor unui ERIC.

(15)

În scopul punerii în aplicare a prezentului cadru, statutul
ar trebui să prevadă dispoziții detaliate pe baza cărora
Comisia urmează să examineze conformitatea solicitării
cu cadrul instituit prin prezentul regulament.

(16)

Se impune să se asigure, pe de o parte, necesara flexibi
litate a ERIC de a-și modifica statutul, iar pe de altă parte,
păstrarea de către Comunitate, care constituie ERIC, a
controlului asupra anumitor elemente esențiale. În cazul
în care o modificare vizează un element esențial din
statut anexat la decizia de constituire a ERIC, respectiva
modificare ar trebui să fie aprobată, înainte de a intra în
vigoare, printr-o decizie a Comisiei, adoptată potrivit
procedurii similare celei de constituire a ERIC. Orice
altă modificare ar trebui să fie notificată Comisiei, care
ar trebui să aibă posibilitatea de a formula obiecții în
cazul în care consideră modificarea ca fiind contrară
prezentului regulament.

(17)

Este necesar ca ERIC să se doteze cu propriile organe de
conducere pentru asigurarea managementului eficient al
activităților sale. Prin statut ar trebui să se stabilească
modul în care aceste organe asigură reprezentarea
legală a ERIC.

(18)

ERIC trebuie să își desfășoare activitățile pe principii
bugetare solide, dată fiind răspunderea financiară care îi
revine.

(19)

ERIC este eligibil pentru a obține finanțare în confor
mitate cu titlul VI din Regulamentul financiar. Finanțarea
în cadrul politicii de coeziune ar trebui să fie, de
asemenea, posibilă în conformitate cu legislația comu
nitară relevantă.

(20)

În scopul de a-și îndeplini sarcinile cu eficiență maximă și
ca o consecință logică a faptului că deține personalitate
juridică, ERIC ar trebui să răspundă pentru creanțele sale.
Pentru a permite membrilor să găsească soluțiile cores
punzătoare cu privire la răspunderea pe care o au,
statutul ar trebui să ofere opțiuni privind diferite
regimuri de răspundere dincolo de răspunderea limitată
la contribuția membrilor.

(21)

Deoarece se constituie în temeiul dreptului comunitar,
ERIC ar trebui să fie guvernat de dreptul comunitar, în
plus față de legislația statului în care se află sediul său
statutar. ERIC poate avea, însă, un sediul operațional întrun alt stat. În ceea ce privește anumite aspecte definite în
statutul ERIC, ar trebui să respecte legislația statului
respectiv. De asemenea, ERIC ar trebui să respecte
normele de punere în aplicare în conformitate cu
statutul său.
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(22)

Statele membre au libertatea să aplice sau să adopte orice
act cu putere de lege sau act administrativ care nu
contravine domeniului de aplicare sau obiectivelor
prezentului regulament.

(23)

Pentru a asigura controlul suficient al respectării
prezentului regulament, ERIC ar trebui să transmită
anual raportul său Comisiei și autorităților publice rele
vante, precum și orice informații care pun în pericol
îndeplinirea sarcinilor care îi revin. În cazul în care
Comisia obține indicii, prin intermediul raportului anual
sau în alt mod, cu privire la încălcarea de către ERIC a
prezentului regulament sau oricăror altor norme legale
aplicabile, aceasta ar trebui să solicite din partea ERIC
și/sau membrilor acestuia explicații sau adoptarea unor
măsuri. În cazuri extreme în care nu este luată nicio
măsură corectivă, Comisia poate abroga decizia de
constituire a ERIC; acest lucru atrage după sine lichidarea
ERIC în cauză.

(24)

Având în vedere că obiectivele prezentului regulament, și
anume instituirea unui cadru pentru infrastructurile
europene de cercetare între statele membre, nu pot fi
realizate în mod suficient de către statele membre în
cadrul sistemelor constituționale naționale, luând în
considerare caracterul transnațional al acestei chestiuni,
obiectivele respective pot fi mai bine realizate la nivel
comunitar. Comunitatea poate adopta măsuri în confor
mitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5
din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității
enunțat la același articol, prezentul regulament nu
depășește nivelul necesar pentru atingerea respectivelor
obiective.

(25)

Deoarece prezentul regulament urmărește în mod esențial
executarea cu eficacitate a programelor comunitare de
cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demons
trative și deoarece măsurile necesare pentru punerea sa
în aplicare sunt în principal măsuri de gestionare, acestea
ar trebui, prin urmare, să se adopte în conformitate cu
procedura de gestionare prevăzută la articolul 4 din
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999
de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor
de executare conferite Comisiei (1),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiectul
Prezentul regulament instituie cadrul juridic de stabilire a
cerințelor și procedurilor care trebuie urmate în vederea consti
tuirii unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de
cercetare (denumit în continuare „ERIC”) și a efectelor acesteia.
(1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „infrastructură de cercetare” înseamnă instalații, resurse și
servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a
desfășura activități de cercetare de nivel înalt în domeniile
sale respective și cuprinde principalele echipamente și
instrumente științifice; resurse de cunoștințe precum
colecții, arhive sau structuri pentru informații științifice;
permițând infrastructurilor TIC cum ar fi rețelele de tip
GRID, materialul informatic, programele de software și
instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace
necesare pentru atingerea unui nivel de excelență în
cercetare. Asemenea infrastructuri de cercetare pot fi „loca
lizate” într-un singur sit sau „distribuite” (rețea organizată de
resurse);

8.8.2009

(a) este necesară pentru desfășurarea programelor și proiectelor
europene de cercetare, inclusiv a execuției eficiente a
programelor comunitare de cercetare, dezvoltare tehnologică
și demonstrație;

(b) aduce valoare adăugată în cadrul consolidării și structurării
spațiului european de cercetare (ERA) și o îmbunătățire
semnificativă în domeniile științifice și tehnologice
respective la nivel internațional;

(c) cu respectarea normelor stabilite prin statutul său, acordă
acces efectiv comunității științifice europene formate din
cercetători din statele membre și din statele asociate;

(d) contribuie la mobilitatea cunoștințelor și/sau cercetătorilor
în cadrul ERA și intensifică utilizarea potențialului inte
lectual în întreaga Europă; și

(b) „țară terță” înseamnă un stat care nu este un stat membru al
Uniunii Europene;

(e) contribuie la diseminarea și optimizarea rezultatelor activi
tăților în materie de cercetare, dezvoltare tehnologică și
demonstrativă la nivel comunitar.

(c) „țări asociate” înseamnă o țară terță, parte într-un acord
internațional cu Comunitatea, în conformitate cu care și
în temeiul căruia contribuie financiar la o parte dintre sau
la toate programele comunitare de cercetare, dezvoltare
tehnologică și demonstrative.

Articolul 5

Articolul 3
Obiectul de activitate și alte activități
(1)
ERIC are ca obiect de activitate principal înființarea și
exploatarea unei infrastructuri de cercetare.

(2)
Obiectul de activitate principal al ERIC nu are scop
lucrativ. Cu toate acestea, ERIC poate desfășura un număr
limitat de activități economice, cu condiția ca acestea să fie
strâns legate de obiectul său principal de activitate și ca
acestea să nu îl afecteze.

(3)
ERIC înregistrează separat cheltuielile și veniturile legate
de activitățile sale economice; ERIC facturează aceste activități la
prețul pieței sau, în cazul în care acesta nu poate fi precizat,
facturează costurile totale plus o marjă rezonabilă.

Articolul 4
Cerințe privind infrastructura
Infrastructura de cercetare care urmează să fie înființată de ERIC
îndeplinește următoarele cerințe:

Cererea de constituire a unui ERIC
(1)
Entitățile care solicită constituirea un ERIC (denumite în
continuare „solicitanți”) prezintă o cerere Comisiei. Cererea se
depune în scris în una din limbile oficiale ale instituțiilor
Uniunii și conține următoarele elemente:

(a) solicitarea adresată Comisiei cu privire la constituirea ERIC;

(b) proiectul de statut al ERIC menționat la articolul 10;

(c) descrierea științifică și tehnică a infrastructurii de cercetare
care urmează a fi înființată și operată de ERIC, fiind
abordate, în special, cerințele prevăzute la articolul 4;

(d) o declarație a statului membru gazdă de recunoaștere a ERIC
drept un organism internațional în sensul articolului 143
litera (g) și al articolului 151 alineatul (1) litera (b) din
Directiva 2006/112/CE și drept organizație internațională
în sensul articolului 23 alineatul (1) din Directiva
92/12/CEE, de la data constituirii sale. Limitele și condițiile
de exonerare prevăzute de dispozițiile respective sunt
stabilite într-un acord între membrii ERIC.

(2)
Comisia evaluează cererea în conformitate cu cerințele
prevăzute prin prezentul regulament. Pe perioada evaluării,
Comisia trebuie să solicite opiniile unor experți independenți,
în special din domeniul de activitate prevăzut pentru ERIC.
Rezultatul acestei evaluări se comunică solicitanților, care sunt
invitați, după caz, să completeze sau să modifice cererea.
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Articolul 6
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(a) statele membre;

Decizia privind cererea
(1)
Luând în considerare rezultatele evaluării menționate la
articolul 5 alineatul (2) și în conformitate cu procedura stabilită
la articolul 20, Comisia:
(a) adoptă decizia de constituire a ERIC, constatând că sunt
îndeplinite cerințele stabilite în prezentul regulament; sau

(b) țările asociate;

(c) țări terțe, altele decât țările asociate;

(d) organizațiile interguvernamentale.
(b) respinge
cerințele
plinite,
articolul

cererea, în cazul în care ajunge la concluzia că
stabilite în prezentul regulamentul nu sunt înde
inclusiv în absența declarației menționate la
5 alineatul (1) litera (d).

(2)
Decizia cu privire la cerere se notifică solicitanților. În caz
de respingere, decizia se motivează solicitanților în termeni clari
și preciși.
De asemenea, decizia de constituire a ERIC se publică în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L.
(3)
Elementele esențiale din statut, prevăzute la articolul 10
literele (b)-(f) și la litera (g) punctele (i)-(iv), care figurează în
cerere se anexează la decizia de constituire a ERIC.
Articolul 7
Statutul ERIC
(1)
ERIC are personalitate juridică de la data la care intră în
vigoare decizia de constituire a ERIC.
(2)
ERIC dispune, în fiecare stat membru, de capacitatea
juridică cea mai extinsă recunoscută persoanelor juridice de
dreptul intern al statului membru. În special, ERIC poate achi
ziționa, deține sau înstrăina bunuri mobile și imobile, precum și
drepturi de proprietate intelectuală, poate încheia contracte și
poate fi parte la proceduri judiciare.
(3)
ERIC reprezintă o organizație internațională în înțelesul
articolului 15 litera (c) din Directiva 2004/18/CE.
Articolul 8

(2)
Un ERIC include cel puțin trei state membre în calitate de
membri. Alte state membre pot adera ca membri în orice
moment la ERIC în condiții echitabile și rezonabile prevăzute
de statut și în calitate de observatori fără drept de vot în
condițiile prevăzute de statut. Alte țări asociate și țări terțe,
altele decât țările asociate, precum și organizațiile interguverna
mentale pot, de asemenea, adera, cu acordul adunării
membrilor, menționat la articolul 12 litera (a) și cu respectarea
condițiilor și procedurilor de aderare la calitatea de membru
prevăzute în statut.

(3)
Statele membre dețin în comun majoritatea drepturilor de
vot în adunarea membrilor.

(4)
Orice stat membru, țară asociată sau țară terță poate fi
reprezentat de una sau mai multe entități publice, inclusiv
regiuni, sau de una sau mai multe entități private care înde
plinesc un serviciu public, în ceea ce privește exercitarea drep
turilor exprese și descărcarea de obligațiile specifice care îi revin
în calitate de membru ERIC.

(5)
Țările asociate care aderă la ERIC, precum și țările terțe și
organizațiile interguvernamentale care doresc să constituie un
ERIC sau să adere la un ERIC, recunosc personalitatea și capa
citatea juridică a respectivului ERIC în conformitate cu
articolul 7 alineatele (1) și (2), precum și faptul că ERIC se
supune normelor stabilite în conformitate cu articolul 15.

(6)
Țările asociate și țările terțe care doresc să constituie sau
să adere la un ERIC acordă respectivului ERIC un tratament
echivalent celui care decurge din articolul 5 alineatul (1) litera
(d) și din articolul 7 alineatul (3).

Sediul și denumirea
(1)
Sediul social al ERIC se află pe teritoriul unui membru
care este un stat membru sau o țară asociată.

Articolul 10
Statutul

(2)

ERIC are o denumire care conține abrevierea „ERIC”.
Articolul 9
Criterii privind componența

(1)

Următoarele entități pot deveni membre ale unei ERIC:

Statutul ERIC include cel puțin următoarele informații:

(a) lista membrilor, observatorilor și, după caz, a entităților care
îi reprezintă pe membri, precum și condițiile și procedurile
privind modificarea calității de membru și a reprezentării în
conformitate cu articolul 9;
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(b) misiunea și activitățile ERIC;
(c) sediul statutar în conformitate cu articolul 8 alineatul (1);
(d) denumirea ERIC în conformitate cu articolul 8 alineatul (2);
(e) durata și procedura de lichidare în conformitate cu
articolul 16;
(f) răspunderea părților, conform articolului 14 alineatul (2);
(g) principiile de bază cu privire la:
(i) politica de acces a utilizatorilor;
(ii) politica în materie de evaluare științifică;
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de intrarea în vigoare a deciziei care autorizează modificarea
respectivă. Comisia aplică, mutatis mutandis, articolul 5
alineatul (2) și articolul 6.

(2)
Orice modificări ale statutului, altele decât cele prevăzute
la alineatul (1), se transmit Comisiei de către ERIC în termen de
zece zile de la adoptare.

(3)
Comisia poate formula obiecții față de respectiva modi
ficare în termen de șaizeci de zile de la transmitere, cu
precizarea motivelor pentru care modificarea respectivă nu înde
plinește cerințele prezentului regulament.

(4)
Modificarea nu intră în vigoare înainte de expirarea
termenului pentru formularea obiecțiilor sau înaintea anulării
termenului de către Comisie sau înaintea ridicării obiecției
formulate.

(iii) politica în materie de diseminare;
(iv) politica privind drepturile de proprietate intelectuală;
(v) politica privind ocuparea forței de muncă, inclusiv
egalitatea de șanse;
(vi) politica în materie de achiziții publice cu respectarea
principiilor
transparenței,
nediscriminării
și
concurenței;

(5)
Solicitarea de introducere a unei modificări include urmă
toarele elemente:

(a) textul modificării astfel cum a fost propusă sau, dacă este
cazul, astfel cum a fost adoptată, inclusiv data la care intră
în vigoare;

(b) versiunea consolidată a statutului modificată.

(vii) dezafectare, în cazul în care este relevant;
Articolul 12
(viii) politica în materie de date;
(h) drepturile și obligațiile membrilor, inclusiv obligația de a
contribui la un buget echilibrat și dreptul de vot;
(i) organele de conducere ale ERIC, rolul, responsabilitățile,
componența acestora și procedurile de luare a deciziilor,
în special în ceea ce privește modificarea statutului, în
conformitate cu articolele 11 și 12;
(j) stabilirea limbii (limbilor) de lucru;

Organizarea ERIC
Statutul prevede cel puțin următoarele organe de conducere cu
următoarele competențe:

(a) adunarea membrilor, în calitate de organ de conducere cu
atribuții depline de decizie, inclusiv adoptarea bugetului;

(b) un director sau un consiliu de administrație, numit de
adunarea membrilor, în calitate de organ de conducere
executiv sau reprezentant legal al ERIC.

(k) referințe la normele de aplicare a statutului.
Statutul este disponibil publicului pe site-ul Internet al ERIC și la
sediul său social.

Statutul precizează modul în care membrii consiliului de admi
nistrație asigură reprezentarea legală a ERIC.

Articolul 11

Articolul 13

Modificări ale statutului

Principii bugetare, conturi și audit

(1)
Orice modificări ale statutului în privința aspectelor
menționate la literele (b)-(f) și la articolul 10 litera (g)
punctele (i)-(vi) se transmite de către ERIC Comisiei spre
aprobare. Respectivele modificări nu intră în vigoare înainte

(1)
Toate categoriile de venituri și cheltuieli ale ERIC se
includ în estimările pregătite pentru fiecare exercițiu financiar
și se indică în buget. Trebuie să existe un echilibru între veni
turile și cheltuielile incluse în buget.
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(2)
Membrii ERIC se asigură că creditele sunt utilizate în
conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.

litigiul respectiv este determinată de legislația statului în care
se află sediul social al ERIC.

(3)
Bugetul se întocmește și se execută, iar conturile se
prezintă în conformitate cu principiul transparenței.

Articolul 16
Lichidare și insolvență

(4)
Conturile ERIC sunt însoțite de un raport privind
gestiunea bugetară și financiară pe parcursul exercițiului
financiar precedent.
(5)
ERIC respectă cerințele legislației naționale aplicabile în
materie de elaborare, depunere, auditare și publicare a
conturilor.
Articolul 14
Răspundere și asigurare
(1)

ERIC răspunde de datoriile sale.

(2)
Răspunderea financiară a membrilor pentru datoriile ERIC
se limitează la contribuțiile lor la ERIC. Membrii pot specifica în
statut că își vor asuma o răspundere prestabilită superioară
contribuțiilor lor sau o răspundere nelimitată.
(3)
În cazul în care răspunderea financiară a membrilor săi
nu este nelimitată, ERIC subscrie asigurările corespunzătoare
pentru a acoperi riscurile specifice construirii și funcționării
infrastructurii.
(4)

Comunitatea nu răspunde de nicio datorie a ERIC.

(1)
Prin statut se stabilește procedura aplicabilă în cazul
lichidării ERIC ca urmare a deciziei adunării membrilor.
Lichidarea poate determina transferul activităților către o altă
entitate juridică.

(2)
ERIC comunică Comisiei decizia de lichidare, fără
întârzieri nejustificate după adoptarea respectivei deciziei de
către adunarea membrilor și, în orice caz, în termen de zece
zile de la adoptarea unei asemenea decizii. Comisia publică un
anunț în această privință în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii
Europene.

(3)
Comisia este notificată de către ERIC cu privire la
încheierea procedurii de lichidare, fără întârzieri nejustificate
și, în orice caz, în termen de zece zile de la încheierea
acesteia. Comisia publică un anunț în această privință în seria
C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. ERIC își încetează
existența de la data publicării anunțului respectiv.

(4)
În orice moment, în cazul în care ERIC nu este în măsură
să își plătească datoriile, ERIC notifică imediat Comisia în
această privință. Comisia publică un anunț în această privință
în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15
Dreptul și jurisdicția aplicabile
(1)

Constituirea și funcționarea internă a unui ERIC respectă:

(a) dreptul comunitar, în special prezentul regulament și
deciziile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) și
la articolul 11 alineatul (1);
(b) legislația statului în care se află sediul statutar al ERIC în
materii care nu sunt reglementate sau sunt reglementate
numai parțial de actele menționate la litera (a);
(c) statutul și normele de aplicare a acestuia.
(2)
Curtea de Justiție a Comunităților Europene este
competentă să se pronunțe asupra litigiilor dintre membri cu
privire la ERIC sau dintre membri și ERIC, precum și asupra
oricăror alte litigii în care Comunitatea este parte.
(3)
Legislația comunitară cu privire la competență se aplică
litigiilor dintre ERIC și terți. În cazurile nereglementate de legi
slația comunitară, competența instanței care se pronunță în

Articolul 17
Raportare și control
(1)
ERIC întocmește un raport anual de activitate privind, în
special, activitățile sale științifice, operaționale și financiare care
sunt menționate la articolul 3. Raportul se aprobă de către
adunarea membrilor și se transmite Comisiei, precum și autori
tăților publice interesate în termen de șase luni de la sfârșitul
exercițiului financiar respectiv. Raportul se pune la dispoziția
publicului.

(2)
ERIC și statele membre interesate informează Comisia cu
privire la orice circumstanțe care pot afecta în mod negativ
îndeplinirea obiectului de activitate al ERIC sau să diminueze
capacitatea acestuia de a respecta cerințele prezentului regu
lament.

(3)
În cazul în care Comisia are indicii cu privire la încălcarea
de către ERIC a dispozițiilor prezentului regulament, a deciziilor
adoptate în temeiul acestuia sau a altor norme juridice apli
cabile, ca urmare a activității ERIC, Comisia solicită explicații
ERIC și/sau membrilor ERIC.
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(4)
În cazul în care Comisia concluzionează, după ce a
acordat ERIC și/sau membrilor ERIC un termen rezonabil
pentru a-și prezenta observațiile, cu privire la încălcarea gravă
de către ERIC a prezentului regulament, a deciziilor adoptate în
temeiul acestuia sau a altor norme juridice aplicabile, aceasta
poate propune ERIC și/sau membrilor ERIC măsuri corective.

8.8.2009

Articolul 19
Raportare și reexaminare
Până la 27 iulie 2014, Comisia prezintă Parlamentului European
și Consiliului un raport privind aplicarea acestuia și propuneri
de modificare, după caz.
Articolul 20

(5)
În cazul în care nu se aplică nicio măsură corectivă,
Comisia poate abroga decizia de constituire a ERIC, în temeiul
procedurii menționate la articolul 20. O astfel de decizie se
notifică ERIC și se publică în seria L a Jurnalului Oficial al
Uniunii Europene. Acest lucru atrage după sine lichidarea ERIC.

Procedura comitetului
(1)

Comisia este asistată de un comitet de gestionare.

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.
Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia
1999/468/CE se stabilește la două luni.

Articolul 18

Articolul 21

Dispoziții corespunzătoare

Intrarea în vigoare

Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta
aplicarea efectivă a prezentului regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 iunie 2009.
Pentru Consiliu
Președintele
L. MIKO

