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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

 Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

2009 m. Taryba priėmė Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) 
reglamentą1, siekdama palengvinti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros steigimą ir 
veikimą ne ekonominiu pagrindu. Pagal reglamentą ES mastu sukurta nauja teisinė priemonė 
kurti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūroms, kurių juridinio asmens statusas 
pripažįstamas visose valstybėse narėse. Daugeliui Europos strateginio mokslinių tyrimų 
infrastruktūros forumo (ESFRI) strateginiame plane numatytų projektų planuojama panaudoti 
ERIC kaip teisinę priemonę įgyvendinant ir valdant mokslinių tyrimų infrastruktūrą. 

ERIC reglamento 9 straipsnio 1 dalyje išskiriamos valstybės narės, asocijuotosios šalys, kitos 
nei asocijuotosios trečiosios šalys ir tarpvyriausybinės organizacijos ir joms suteikiamos 
skirtingos teisės. ERIC narėmis turi būti mažiausiai trys valstybės narės (9 straipsnio 2 dalis), 
narių susirinkime valstybės narės kartu turi balsavimo teisių daugumą (9 straipsnio 3 dalis). 
Tačiau ERIC buveinė yra vienos iš narių, kuri yra valstybė narė arba asocijuotoji šalis, 
teritorijoje (8 straipsnio 1 dalis).

Asocijuotosios šalys, visų pirma Norvegija, išreiškė tvirtą ketinimą buveinės arba narės 
teisėmis prisidėti prie daugelio rengiamų ERIC projektų, jeigu įgytų tokias balsavimo teises, 
kaip ERIC dalyvaujančios ES valstybės narės, ypač tais atvejais, kai taptų ERIC buveine ir 
todėl prie jo veiklos prisidėtų dideliais įnašais. 

Siūlomu ERIC reglamento pakeitimu siekiama leisti asocijuotosioms šalims tapti ERIC 
buveine arba nare, nes šiuo metu jų turimos balsavimo teisės ne visais atvejais proporcingos 
finansinei paramai, kurią jos teikia ERIC projektams.

 Bendrosios aplinkybės

Iki šiol nė viena asocijuotoji šalis ir kita nei asocijuotoji trečioji šalis nėra tapusi ERIC nare. 
Atsižvelgiant į iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ įsipareigojimą iki 2015 m. užbaigti arba 
pradėti 60 % visai Europai svarbių pirmaeilių mokslinių tyrimų infrastruktūrų, numatytų 
ESFRI strateginiame plane, statybą, svarbu, kad ir asocijuotosioms šalims būtų sudarytos 
sąlygos visateisiškai nario arba buveinės teisėmis dalyvauti steigiant ERIC ir jam vykdant 
veiklą bei remti tas infrastruktūras. 

2. KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS REZULTATAI
IR POVEIKIO VERTINIMAS

Komisijos poveikio vertinimui, atliktam siūlant Tarybai priimti ERIC reglamentą, siūlomi 
riboti techninio pobūdžio ERIC reglamento pakeitimai jokio poveikio neturės.

                                               
1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo 

(ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo. 
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3. TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

Siūlomi ERIC reglamento pakeitimai susiję tik su 9 straipsnio 2 ir 3 dalimis, kuriose siūloma 
nurodyti, kad steigti ERIC gali mažiausiai viena valstybė narė kartu su mažiausiai dviem 
valstybėmis narėmis arba asocijuotosiomis šalimis. Be to, siūloma, kad visuotiniame 
susirinkime valstybės narės arba asocijuotosios šalys kartu turėtų balsavimo teisių daugumą. 
Kitų pakeitimų nesiūloma.

4. POVEIKIS BIUDŽETUI

Siūlomi ERIC reglamento pakeitimai neturi jokio poveikio Sąjungos ir valstybių narių 
biudžetui.
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EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 187 ir 188 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavusi teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę2,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę3,

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę4,

kadangi:

(1) 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo5 nustatytas 
teisinis pagrindas, reglamentuojantis Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
konsorciumo steigimo reikalavimus ir procedūras; 

(2) parama mokslinių tyrimų infrastruktūroms Europoje ir tų infrastruktūrų plėtra yra 
nuolatinis Bendrijos uždavinys, paskutinį kartą aptartas 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007–2013 m.)6 ir ypač 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
sprendime Nr. 2006/974/EB dėl specialiosios programos „Pajėgumai“7;

(3) Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros forumas (ESFRI) ir Elektroninių 
infrastruktūrų svarstymo grupė (eISG) parengė ir atnaujino patį pirmą Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų strateginį planą; 

                                               
2 OL C , , p. .
3 OL C , , p. .
4 OL C , , p. .
5 OL L 206, 2009 8 8, p. 1.
6 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
7 OL L 54, 2007 2 22, p. 101.
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(4) 2009 m. įsigaliojus Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) 
Bendrijos teisiniam pagrindui, ERIC statusas suteiktas dviem Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūroms;

(5) ERIC narėmis gali tapti valstybės narės, asocijuotosios šalys, kitos nei asocijuotosios 
trečiosios šalys ir tarpvyriausybinės organizacijos;

(6) asocijuotosios šalys yra neatsiejamos Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
rengimo ir įgyvendinimo dalyvės, tad joms turėtų būti leista dalyvauti ERIC tokiomis 
pačiomis teisėmis kaip valstybėms narėms, nes savo parama jos prisideda prie aukšto 
Sąjungos mokslinių tyrimų lygio ir Sąjungos ekonominio konkurencingumo; 

(7) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas asocijuotosioms šalims dalyvauti ERIC, 
reglamento (EB) Nr. 723/2009 9 straipsnio 2 ir 3 dalys turėtų būti atitinkamai 
pakeistos, kad asocijuotųjų šalių narystė ir balsavimo teisės atitiktų jų įnašus, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 723/2009 9 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. ERIC narėmis yra viena valstybė narė ir bent dvi kitos valstybės narės arba asocijuotosios 
šalys. Pagal nešališkas ir priimtinas įstatų sąlygas ERIC narėmis ir balsavimo teisių 
neturinčiomis stebėtojomis gali bet kuriuo metu tapti daugiau valstybių narių arba 
asocijuotųjų šalių įstatuose numatytomis sąlygomis. Kitos nei asocijuotosios trečiosios šalys ir 
tarpvyriausybinės organizacijos taip pat gali tapti ERIC narėmis laikantis įstatuose nustatytų 
narystės keitimo sąlygų ir procedūrų, jei tokiai narystei pritariama 12 straipsnio a punkte 
nurodytame narių susirinkime.

3. Narių susirinkime valstybės narės arba asocijuotosios šalys kartu turi balsavimo teisių 
daugumą. Kai ERIC buveinė yra valstybės narės teritorijoje, šio ERIC įstatų keitimo 
pasiūlymams priimti reikalingas daugumos valstybių narių, kurios yra to ERIC narės, 
pritarimas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu
Pirmininkas


