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AŘÍZEÍ RADY (ES) č. .../2009
ze dne
o právním rámci Společenství pro evropské konsorcium
výzkumné infrastruktury (ERIC)

RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 171 a čl. 172 první
pododstavec této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu1,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů3,

1
2
3

Stanovisko ze dne 19. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
Stanovisko ze dne 14. ledna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
Úř. věst. C 76, 31.3.2009, s. 2.
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vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle článku 171 Smlouvy může Společenství zakládat společné podniky nebo jiné
struktury potřebné k účinnému provádění programů Společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace.

(2)

Podpora a rozvoj výzkumných infrastruktur v Evropě patří mezi dlouhodobé cíle
Společenství, jak bylo nejnověji zohledněno v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského
společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)1, a zejména
v rozhodnutí Rady 2006/974/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu
„Kapacity“2.

(3)

Podpora využívání a rozvoje evropských výzkumných infrastruktur má obvykle podobu
grantů poskytovaných zavedeným výzkumným infrastrukturám v členských státech, avšak
v posledních letech se ukazuje, že je nutné více podporovat rozvoj nových struktur
vytvořením vhodného právního rámce usnadňujícího jejich zřizování a provoz na úrovni
Společenství.

(4)

Na tuto nutnost opakovaně poukazovaly na politické úrovni členské státy, orgány
Společenství, a také jednotlivé subjekty, které v Evropské unii působí v oblasti výzkumu,
jako jsou podniky, výzkumná střediska a vysoké školy, a zejména Evropské strategické
fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

1
2

Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
Úř. věst. L 54, 22.2. 2007, s. 101.
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(5)

Přestože v rámcových programech Společenství pro výzkum a technologický rozvoj se již
dlouhou dobu uznává, že výzkumné infrastruktury světové úrovně hrají ústřední úlohu
při dosahování cílů Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje
stanovených v článku 163 Smlouvy, pravidla, která upravují zřizování, financování a
provoz těchto struktur, zůstávají roztříštěná a liší se podle regionů. Vzhledem k tomu, že
evropské výzkumné infrastruktury soutěží s infrastrukturami globálních partnerů
Společenství, kteří do moderních rozsáhlých výzkumných infrastruktur investují a budou
investovat značné částky, a vzhledem k tomu, že roste složitost a nákladnost těchto
infrastruktur, takže je často nemožné, aby je zřizoval jen jeden členský stát nebo dokonce
jeden kontinent, je nyní nutné využít a plně rozvinout potenciál článku 171 Smlouvy tím,
že se vytvoří rámec, jenž stanoví postupy a podmínky potřebné pro zřizování a provoz
evropských výzkumných infrastruktur na úrovni Společenství, které jsou nezbytné pro
efektivní provádění programů Společenství pro výzkum a technologický rozvoj. Tento
nový právní rámec by doplnil jiné právní formy, které jsou stanoveny ve vnitrostátním
právu, mezinárodním právu nebo právu Společenství.

(6)

Na rozdíl od společné technologické iniciativy (ITC), která je založena jako společný
podnik, kde je Společenství členem a kam finančně přispívá, by evropské konsorcium
pro výzkumnou infrastrukturu (ERIC) (dále jen „konsorcium“) nemělo být chápáno jako
subjekt zřízený Společenstvím ve smyslu článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném
rozpočtu Evropských společenství1 (dále jen „finanční nařízení“), ale jako právnická
osoba, jíž nemusí být Společenství nutně členem a do níž finančně nepřispívá ve smyslu
čl. 108 odst. 2 písm. f) finančního nařízení.

1

Úř. věst. L 248, 16,9. 2002, s. 1.
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(7)

Vzhledem k tomu, že podle článků 164 a 165 Smlouvy se členské státy a Společenství při
plánování a provádění svých výzkumných činností vzájemně doplňují a postupují v úzké
spolupráci, mělo by být ponecháno na zainteresovaných členských státech, aby samy nebo
ve spolupráci s dalšími kvalifikovanými subjekty určily své potřeby při zřizování
výzkumných infrastruktur v této právní podobě na základě své vlastní činnosti v oblasti
výzkumu a technologického rozvoje a s ohledem na požadavky Společenství. Z téhož
důvodu by mělo být členství v konsorciu otevřeno těm členským státům, které o ně projeví
zájem, přičemž členy konsorcia by případně mohly být i země přidružené k rámcovému
programu pro výzkum a technologický rozvoj (dále jen „přidružené státy“) a třetí země,
které splní požadované podmínky, jakož i specializované mezivládní organizace. Kromě
plného členství by měly mít některé členské státy možnost stát pozorovateli konsorcia za
podmínek uvedených v jeho stanovách.

(8)

Hlavním úkolem konsorcia zřízeného podle tohoto nařízení by mělo být vytvoření a provoz
výzkumné infrastruktury na neekonomickém základě, přičemž na plnění tohoto úkolu by
konsorcium mělo použít většinu svých zdrojů. Takové konsorcium by mělo mít možnost
vykonávat omezenou hospodářskou činnost s cílem podpořit inovace, předávání znalostí a
převod technologií, pokud tato činnost úzce souvisí s jeho hlavním úkolem a pokud
neohrožuje jeho plnění. Zřizování výzkumných infrastruktur se statusem konsorcií
neznamená, že by výzkumné infrastruktury celoevropského významu, které mají jinou
právní formu, nemohly být rovněž uznány za infrastruktury přispívající k pokroku
evropského výzkumu, a to včetně plnění plánu postupu vypracovaného ESFRI. Komise by
měla zajistit, aby členové ESFRI a další zúčastněné strany byly informovány o těchto
alternativních právních formách.
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(9)

Podle střednědobých až dlouhodobých předpovědí by měly výzkumné infrastruktury tím,
že účinně podpoří evropské výzkumné činnosti, přispět k zachování vynikající kvality
vědecké činnosti Společenství a konkurenceschopnosti jeho hospodářství. Pro dosažení
tohoto cíle by měly být skutečně široce přístupné celé evropské výzkumné obci, a to v
souladu s pravidly stanovenými v jejich stanovách, a měly by směřovat k rozšiřování
evropských vědeckých kapacit nad současnou úroveň, a tak přispívat k rozvoji Evropského
výzkumného prostoru.

(10)

Aby byl postup zřizování konsorcia efektivní, je nutné, aby subjekty, které je hodlají zřídit,
podaly Komisi žádost, na jejímž základě by Komise měla za pomoci nezávislých
odborníků, případně rovněž prostřednictvím ESFRI, rozhodnout, zda navrhovaná
výzkumná infrastruktura splňuje požadavky tohoto nařízení. Taková žádost by měla
obsahovat prohlášení hostitelského členského státu uznávající konsorcium za mezinárodní
organizaci pro účely směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
systému daně z přidané hodnoty1 a směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992
o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani2 od jeho
zřízení. Dále by se na konsorcium měly vztahovat určité výjimky jakožto na mezinárodní
organizaci pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne
31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce,
dodávky a služby3, v souladu s pravidly státní podpory.

1
2
3

Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
Úř. věst. L 60, 9.3.1996, s. 30.
Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
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(11)

Z důvodů transparentnosti by mělo být rozhodnutí o zřízení konsorcia zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie. Ze stejného důvodu by měly být k takovým
rozhodnutím přiloženy hlavní prvky jeho stanov.

(12)

Aby konsorcium mohlo plnit svůj úkol co nejefektivněji, mělo by mít právní subjektivitu a
co nejširší způsobilost k právním úkonům ode dne, kdy rozhodnutí o jeho zřízení vstoupí
v platnost. Pro účely určení rozhodného práva by takové konsorcium mělo mít sídlo na
území některého ze států, které jsou jeho členy, přičemž to může být členský stát nebo
přidružená země.

(13)

Konsorcium by mělo sdružovat přinejmenším tři členské státy, přičemž jeho členy se
mohou stát i přidružené země a třetí země jiné než přidružené, které splňují požadované
podmínky, jakož i specializované mezivládní organizace.

(14)

Vzhledem k tomu, že toto nařízení má rozměr Společenství, měly by mít členské státy
společně většinu hlasovacích práv ve shromáždění členů konsorcia.

(15)

Podrobnější ustanovení týkající se provádění tohoto rámce by měla být obsažena
ve stanovách, na jejichž základě by Komise měla posuzovat soulad žádostí s rámcem
stanoveným v tomto nařízení.
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(16)

Je nutné zajistit jednak, aby konsorcium mohlo dostatečně pružně měnit své stanovy,
a jednak, aby Společenství jakožto jeho zřizovatel neztratilo kontrolu nad některými
základními prvky těchto stanov. Změna základního prvku stanov, které jsou přiloženy k
rozhodnutí o zřízení konsorcia, by měla být před tím, než nabude účinnosti, schválena
rozhodnutím Komise, které je přijato stejným postupem jako rozhodnutí o jeho zřízení.
Jakékoli jiné změny by měly být oznámeny Komisi, která by měla mít možnost je
zamítnout, pokud jsou podle jejího názoru v rozporu s tímto nařízením.

(17)

Je nutné, aby konsorcium mělo vlastní orgány, které budou efektivně řídit jeho činnost.
Stanovy by měly určit, jakým způsobem je uvedené orgány právně zastupují.

(18)

Vzhledem ke své finanční odpovědnosti musí konsorcium vykonávat svou činnost
v souladu s řádnými rozpočtovými zásadami.

(19)

Konsorcium je způsobilé obdržet financování podle hlavy VI finančního nařízení. Možné
by bylo rovněž financování na základě politiky soudržnosti v souladu s právními předpisy
Společenství upravujícími tuto otázku.

(20)

Konsorcium by v důsledku své právní subjektivity a v zájmu co nejefektivnějšího plnění
svých úkolů mělo nést odpovědnost za své dluhy. Aby si členové mohli zvolit vyhovující
způsob úpravy své odpovědnosti, měl by být ve stanovách ponechán prostor pro zavedení
různých režimů odpovědnosti, která by přesahovala odpovědnost členů omezenou poměrně
k jejich vlastním příspěvkům.
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(21)

Vzhledem k tomu, že se konsorcium zřizuje podle práva Společenství, mělo by se kromě
práva státu, v němž má sídlo, řídit i právem Společenství. Může se však stát, že bude
provozovat svou činnost v jiném státě. Pokud jde o zvláštní body stanovené ve stanovách,
mělo by se použít právo tohoto jiného státu. Takové konsorcium by se dále mělo řídit
prováděcími pravidly, které jsou v souladu s jeho stanovami.

(22)

Členské státy mohou uplatňovat nebo přijímat jakékoliv zákony, předpisy nebo
administrativní opatření, jestliže tyto nejsou v rozporu s působností nebo cíli tohoto
nařízení.

(23)

Pro zajištění dostatečné kontroly dodržování tohoto nařízení by konsorcium mělo Komisi
a příslušným veřejným orgánům předkládat výroční zprávu a mělo by ji informovat
o jakýchkoli okolnostech, které by mohly vážně ohrozit plnění jeho úkolů. Jestliže se
Komise bude na základě výroční zprávy nebo jiných zdrojů domnívat, že konsorcium
vážně porušuje toto nařízení nebo jiné použitelné předpisy, měla by je nebo jeho členy
požádat o vysvětlení nebo o přijetí opatření. V mimořádných případech, a pokud nebudou
přijata nápravná opatření, by Komise mohla zrušit rozhodnutí o jeho zřízení; důsledkem
takového rozhodnutí je ukončení činnosti tohoto konsorcia.
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(24)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření rámce pro evropské výzkumné infrastruktury
zřizované několika členskými státy, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských
států v rámci jejich vnitrostátních ústavních systémů z důvodů nadnárodní povahy tohoto
problému, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství
přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy.
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(25)

S ohledem na to, že se toto nařízení přijímá zejména za účelem účinného provádění
programů Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, a s ohledem na
to, že opatření nezbytná k jeho provádění jsou převážně řídící opatření, měla by být tato
opatření přijata řídícím postupem stanoveným v článku 4 rozhodnutí Rady 1999/468/ES
ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

1

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Článek 1
Předmět
Tímto nařízením se stanoví právní rámec, který vymezuje požadavky a postupy na zřízení
evropského konsorcia výzkumné infrastruktury (ERIC) (dále jen „konsorcium“), jakož i účinky
tohoto zřízení.

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a)

„výzkumnou infrastrukturou“ zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec
využívá k provádění špičkového výzkumu ve všech oborech, zahrnující základní vědecké
vybavení a výzkumný materiál; zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a
strukturované vědecké informace; infrastruktury informačních a komunikačních
technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační
prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové
úrovně. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být
„rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů);

b)

„třetí zemí“ stát, který není členským státem Evropské unie;

c)

„přidruženou zemí“ třetí země, mezi níž a Společenstvím existuje mezinárodní dohoda,
podle a na základě které tato země poskytuje finanční příspěvek na všechny nebo některé
programy Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

10603/09

RP/mk
DG C II B

10

CS

Článek 3
Úkoly a další činnosti
1.

Hlavním úkolem konsorcia je zřízení a provoz výzkumné infrastruktury.

2.

Konsorcium plní svůj hlavní úkol na neziskovém základě. Může však provádět
hospodářské činnosti omezeného rozsahu, pokud tyto činnosti úzce souvisejí s jeho
hlavním úkolem a neohrožují jeho plnění.

3.

Konsorcium vede oddělené záznamy o výdajích a příjmech ze svých hospodářských
činností a účtuje za ně tržní ceny nebo, pokud tyto ceny nelze zjistit, veškeré náklady
navýšené o přiměřené ziskové rozpětí.

Článek 4
Požadavky týkající se infrastruktur
Výzkumná infrastruktura zřízená konsorciem musí splňovat tyto požadavky:
a)

je nezbytná pro uskutečňování výzkumných evropských programů a projektů, včetně
řádného provádění programů Společenství pro výzkum, technologický rozvoj
a demonstrace;

b)

představuje přidanou hodnotu při posilování a strukturalizaci Evropského výzkumného
prostoru a přináší výrazná zlepšení v příslušných vědeckých a technologických oblastech
na mezinárodní úrovni;
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c)

v souladu s pravidly stanovenými ve svých stanovách poskytuje účinný přístup
výzkumným pracovníkům členských států a přidružených zemí;

d)

přispívá k mobilitě znalostí nebo výzkumných pracovníků v rámci Evropského
výzkumného prostoru a zvyšuje využití intelektuálního potenciálu v celé Evropě; a

e)

přispívá k šíření a zhodnocování výsledků činností prováděných ve Společenství v oblasti
výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací.

Článek 5
Žádosti o zřízení konsorcia
1.

Subjekty, které žádají o zřízení konsorcia (dále jen „žadatelé“), podají žádost Komisi.
Žádost se podává písemně v jednom z úředních jazyků orgánů Unie a musí obsahovat:
a)

žádost o zřízení konsorcia určenou Komisi;

b)

návrh stanov konsorcia v souladu s článkem 10;

c)

technický a vědecký popis výzkumné infrastruktury, kterou konsorcium zřídí a bude
provozovat, zejména s ohledem na požadavky stanovené v článku 4;
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d)

prohlášení hostitelského členského státu uznávající konsorcium za mezinárodní
organizaci ve smyslu čl. 143 písm. g) a čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice
2006/112/ES a za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 23 odst. 1 druhé odrážky
směrnice 2008/11/ES, a to při jeho zřízení. Omezení a podmínky týkající se výjimek
stanovených těmito ustanoveními se stanoví v dohodě mezi členy konsorcia.

2.

Komise vyhodnotí žádost na základě požadavků stanovených v tomto nařízení. Při
hodnocení požádá o stanovisko nezávislé odborníky, zejména v oblasti plánované činnosti
konsorcia. Výsledek hodnocení sdělí žadatelům a v případě potřeby je vyzve, aby svou
žádost doplnili nebo pozměnili.

Článek 6
Rozhodnutí o žádosti
1.

Komise na základě výsledků hodnocení podle čl. 5 odst. 2 a postupem podle článku 20
a)

buď přijme rozhodnutí o zřízení konsorcia poté, co se ujistí, že byly splněny
požadavky stanovené v tomto nařízení;

b)

nebo žádost zamítne, pokud dospěje k názoru, že nejsou splněny požadavky
stanovené v tomto nařízení, včetně chybějícího prohlášení uvedeného v čl. 5 odst. 1
písm. d).
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2.

Rozhodnutí o žádosti se oznámí žadatelům. V případě zamítnutí se toto rozhodnutí
žadatelům jasně a přesně vysvětlí.
Rozhodnutí o zřízení konsorcia se rovněž zveřejní v řadě L Úředního věstníku Evropské
unie.

3.

Základní prvky stanov uvedené v čl. 10 písm. b) až f) a písm. g) bodech i) až vi), které jsou
uvedeny v žádosti, se přiloží k rozhodnutí o zřízení konsorcia.

Článek 7
Postavení konsorcia
1.

Konsorcium má právní subjektivitu ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o jeho zřízení.

2.

Konsorcium má v každém členském státě nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou
právo daného členského státu přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat,
vlastnit a zcizovat movitý a nemovitý majetek i duševní vlastnictví, uzavírat smlouvy a
vystupovat před soudem.

3.

Konsorcium je mezinárodní organizací ve smyslu čl. 15 písm. c) směrnice 2004/18/ES.
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Článek 8
Sídlo a název
1.

Konsorcium musí mít sídlo, a to na území jednoho ze svých členů, jímž je členský stát
nebo přidružená země.

2.

Název každého konsorcia podle tohoto nařízení musí obsahovat zkratku „ERIC“.

Článek 9
Kritéria složení
1.

2.

Členy konsorcia se mohou stát
a)

členské státy;

b)

přidružené země;

c)

třetí země jiné než přidružené země;

d)

mezivládní organizace.

Členy konsorcium jsou nejméně tři členské státy. Další členské státy mohou kdykoli
přistoupit jako členové za spravedlivých a přiměřených podmínek uvedených ve stanovách
a jako pozorovatelé bez hlasovacích práv za podmínek uvedených ve stanovách. Další
přidružené země, třetí státy jiné než přidružené země a mezivládní organizace mohou
rovněž přistoupit jako členové konsorcia s výhradou souhlasu shromáždění členů podle
čl. 12 písm. a) v souladu s podmínkami a postupy pro změny složení konsorcia uvedenými
ve stanovách.
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3.

Členské státy musí být na shromáždění členů společně většinu hlasovacích práv.

4.

Členský stát, přidružená země nebo třetí země může být při výkonu zvláštních práv
a při plnění zvláštních povinností vyplývajících z jeho členství v konsorciu zastoupen
jedním nebo více veřejnými subjekty, včetně regionů, nebo soukromými subjekty
pověřenými poskytováním veřejné služby.

5.

Přidružené země, třetí země a mezivládní organizace žádající o zřízení konsorcia nebo o
členství v něm uznávají, že konsorcium má právní subjektivitu a způsobilost k právním
úkonům podle čl. 7 odst. 1 a 2 a že se na ně vztahují pravidla stanovená podle článku 15.

6.

Přidružené země a třetí země žádající o zřízení konsorcia nebo o členství v něm poskytují
konsorciu zacházení, které je rovnocenné se zacházením podle čl. 5 odst. 1 písm. d) a
podle čl. 7 odst. 3.

Článek 10
Stanovy
Stanovy konsorcia musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a)

seznam členů, pozorovatelů a případně subjektů zastupujících členy, jakož i podmínky
a postupy pro změny ve složení konsorcia a zastoupení v něm v souladu s článkem 9;

b)

úkoly a činnosti konsorcia;
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c)

sídlo v souladu s čl. 8 odst. 1;

d)

název konsorcia v souladu s čl. 8 odst. 2;

e)

dobu trvání konsorcia a postup pro ukončení činnosti v souladu s článkem 16;

f)

režim odpovědnosti podle čl. 14 odst. 2;

g)

základní zásady týkající se
i)

politiky přístupu uživatelů;

ii)

politiky vědeckého hodnocení;

iii)

politiky šíření informací;

iv)

politiky v oblasti práv duševního vlastnictví;

v)

politiky zaměstnanosti, včetně rovných příležitostí;

vi)

politiky zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být dodrženy zásady
transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže;

vii) případně pravidel vyřazování zařízení z provozu;
viii) politiky v oblasti údajů;
h)

práva a povinnosti členů, včetně povinnosti přispívat k vyrovnanému rozpočtu
a hlasovacích práv;
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i)

orgány konsorcia, jejich úlohu, odpovědnost, složení a postupy rozhodování, včetně
rozhodování o změnách stanov v souladu s články 11 a 12;

j)

určení pracovního jazyka nebo pracovních jazyků;

k)

odkazy na pravidla pro provádění stanov.

Stanovy musí být přístupné veřejnosti na internetové stránce příslušného konsorcia a v jeho sídle.

Článek 11
Změny stanov
1.

Každou změnu stanov týkající se věcí uvedených v čl. 10 písm. b) až f) a písm. g) bodů i)
až vi) předloží konsorcium Komisi ke schválení. Tato změna nenabude účinnosti před
vstupem rozhodnutí o jejím schválení v platnost. Komise použije obdobně čl. 5 odst. 2
a článek 6.

2.

Jiné změny stanov než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, předloží konsorcium Komisi do
deseti dnů po jejím přijetí.

3.

Komise může k takové změně vznést námitky do šedesáti dnů od jejího předložení,
přičemž uvede, z jakých důvodů změna nesplňuje požadavky tohoto nařízení.
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4.

Změna nenabývá účinnosti, dokud neuplyne lhůta pro vznesení námitek nebo dokud se
Komise této lhůty nevzdá nebo dokud nebude vznesená námitka stažena.

5.

Žádost o schválení změny musí obsahovat
a)

navrhované nebo přijaté znění změny, včetně data jejího vstupu v platnost;

b)

pozměněné konsolidované znění stanov.

Článek 12
Orgány konsorcia
Ve stanovách musí být upraveny alespoň tyto orgány s následujícími pravomocemi:
a)

shromáždění členů jakožto orgán s plnou rozhodovací pravomocí, včetně pravomoci
přijímat rozpočet;

b)

ředitel nebo správní rada, kteří jsou jmenováni shromážděním členů, představují výkonný
orgán konsorcia a právně je zastupují.

Ve stanovách musí být upřesněno, jakým způsobem členové správní rady právně zastupují
konsorcium.
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Článek 13
Rozpočtové zásady, účetnictví a audit
1.

Veškeré položky příjmů a výdajů konsorcia musí být pro každý rozpočtový rok předběžně
vyčísleny a zahrnuty do rozpočtu. Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

2.

Členové konsorcia zajistí využití rozpočtových prostředků v souladu se zásadami řádného
finančního řízení.

3.

Rozpočet se sestavuje a plní a účetní závěrky se předkládají v souladu se zásadou
transparentnosti.

4.

K účetní závěrce konsorcia musí být připojena zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za
uplynulý rozpočtový rok.

5.

Na konsorcium se vztahují požadavky použitelného práva, pokud jde o sestavování,
ukládání, audit a zveřejňování účetní závěrky.

Článek 14
Odpovědnost a pojištění
1.

Konsorcium odpovídá za své dluhy.

2.

Finanční odpovědnost členů za dluhy konsorcia je omezena výší jejich příspěvků
poskytnutých konsorciu. Členové mohou ve stanovách upřesnit, že na sebe berou
odpovědnost do určité výše, která přesahuje jejich vlastní příspěvek, nebo neomezenou
odpovědnost.
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3.

Pokud není finanční odpovědnost členů konsorcia neomezená, uzavře konsorcium
odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvářením a činností infrastruktury.

4.

Společenství neodpovídá za dluhy konsorcia.

Článek 15
Použitelné právo a jurisdikce
1.

Zřízení a vnitřní fungování konsorcia se řídí
a)

právem Společenství, zejména tímto nařízením a rozhodnutími uvedenými v čl. 6
odst. 1 písm. a) a v čl. 11 odst. 1;

b)

ve věcech, které nejsou upraveny nebo jsou upraveny jen zčásti v aktech uvedených
v písmenu a), právem státu, v němž má konsorcium sídlo;

c)
2.

stanovami a prováděcími pravidly k nim.

Soudní dvůr Evropských společenství je příslušný k rozhodování sporů mezi členy
v souvislosti s konsorciem, sporů mezi členy a konsorciem a veškerých sporů, v nichž je
jednou ze stran Společenství.

3.

Na spory mezi konsorciem a třetími stranami se použijí právní předpisy Společenství o
soudní příslušnosti. V případech, které nejsou upraveny právními předpisy Společenství, se
soud příslušný k řešení takových sporů určí podle práva státu, v němž má konsorcium
sídlo.
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Článek 16
Ukončení činnosti a platební neschopnost
1.

Stanovy určí, jaký postup se použije při ukončení činnosti konsorcia (ERIC) na základě
rozhodnutí shromáždění členů. V důsledku ukončení činnosti může být činnost převedena
na jiný právní subjekt.

2.

Neprodleně poté, co shromáždění členů přijme rozhodnutí o ukončení činnosti, a v každém
případě do deseti dnů po přijetí takového rozhodnutí konsorcium vyrozumí Komisi.
Komise zveřejní příslušné oznámení v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

3.

Konsorcium vyrozumí Komisi neprodleně po ukončení činnosti a v každém případě do
deseti dnů od tohoto ukončení. Komise zveřejní příslušné oznámení v řadě C Úředního
věstníku Evropské unie. Konsorcium zaniká v den zveřejnění oznámení.

4.

Jestliže se konsorcium dostane do platební neschopnosti, okamžitě o tom vyrozumí
Komisi. Komise zveřejní příslušné oznámení v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
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Článek 17
Podávání zpráv a kontrola
1.

Konsorcium vypracuje výroční zprávu, ve které informuje zejména o vědeckých,
provozních a finančních stránkách svých činností, které jsou uvedeny v článku 3. Zpráva
musí být schválena shromážděním členů a předána Komisi a dotčeným orgánům veřejné
správy nejpozději šest měsíců od konce příslušného rozpočtového roku. Zpráva se zveřejní.

2.

Konsorcium a příslušné členské státy informují Komisi o veškerých okolnostech, které by
mohly vážně ohrozit řádné plnění jeho úkolů nebo omezit jeho schopnost plnit požadavky
stanovené v tomto nařízení.

3.

Jestliže Komise má důvody se obávat, že konsorcium svým jednáním vážně porušuje toto
nařízení, rozhodnutí přijatá na jeho základě nebo jiné použitelné právo, požádá jej nebo
jeho členy o vysvětlení.

4.

Jestliže Komise poté, co konsorciu nebo jeho členům poskytla přiměřenou lhůtu k
vyjádření připomínek, dospěje k závěru, že konsorcium vážně porušuje toto nařízení,
rozhodnutí přijatá na jeho základě nebo jiné použitelné právo, může mu a jeho členům
navrhnout nápravné opatření.

5.

Jestliže není zjednána náprava, může Komise zrušit rozhodnutí o zřízení konsorcia
postupem podle článku 20. Toto rozhodnutí se oznámí konsorciu a zveřejní v řadě L
Úředního věstníku Evropské unie. Důsledkem tohoto rozhodnutí je ukončení činnosti
konsorcia.
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Článek 18
Vhodná opatření
Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření pro účinné uplatňování tohoto nařízení.

Článek 19
Podávání zpráv a přezkum
Do ...* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování a případně
návrhy na jeho změny.

Článek 20
Postup projednávání ve výboru
1.

Komisi je nápomocen řídící výbor.

2.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

*

Pro Úř. věst.: Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost
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Článek 21
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne

Za Radu
předseda nebo předsedkyně
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