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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Όνομα, έδρα, τόπος και γλώσσα εργασίας
1.
Ιδρύεται ευρωπαϊκή υποδομή ηλεκτρονικής επιστήμης και τεχνολογίας για την έρευνα στον τομέα της βιοποικιλότητας
και των οικοσυστημάτων – Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής, εφεξής αναφερόμενη ως «ΚΕΕΥ LifeWatch»,
η οποία συγκροτείται υπό μορφή Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου (1).
2.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch είναι μια αποκεντρωμένη ερευνητική υποδομή, η οργάνωση της οποίας ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφοι 3 και 4.
3.
Η καταστατική έδρα της ΚΕΕΥ LifeWatch βρίσκεται στη Σεβίλλη, στο Βασίλειο της Ισπανίας (εφεξής αναφερόμενο ως
κράτος μέλος υποδοχής).
4.

Η γλώσσα εργασίας της ΚΕΕΥ LifeWatch είναι η Αγγλική.
Άρθρο 2
Καθήκοντα και δραστηριότητες, συνιστώσες της ΚΕΕΥ

1.
Κύριο καθήκον της ΚΕΕΥ LifeWatch είναι η δημιουργία και λειτουργία της υποδομής και των συστημάτων πληροφοριών
που απαιτούνται για την κινητοποίηση και την ενοποίηση δεδομένων και αλγορίθμων για την έρευνα στον τομέα της βιοποικι
λότητας και των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της κατανόησης, των διασυνδέσεων και των συνεργειών
με άλλες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο μετριασμός των επιπτώσεών της, καθώς και
για την παροχή ικανοτήτων ανάλυσης.
2.
Για τον σκοπό αυτό, η ΚΕΕΥ LifeWatch αναλαμβάνει και συντονίζει πληθώρα δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνο
νται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:
α) Η λειτουργία αποκεντρωμένης ερευνητικής υποδομής, η οποία θα περιλαμβάνει ικανότητες που διευκολύνουν την κινητο
ποίηση δεδομένων βιοποικιλότητας με βάση τη ζήτηση· η ολοκληρωμένη πρόσβαση σε αποκεντρωμένες πηγές δεδομένων·
η παροχή υπηρεσιών για την αναζήτηση, ανάλυση, μοντελοποίηση και απεικόνιση δεδομένων· η διαδικτυακή και η επιτόπια
υποστήριξη χρηστών· και τα ψηφιακά περιβάλλοντα για επιστημονική συνεργασία και πειραματισμό.
β) Η παροχή στήριξης και η συνεργασία με εθνικές και διεθνείς εγκαταστάσεις, βάσει συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών, όσον
αφορά την κινητοποίηση και την κοινοχρησία δεδομένων· η υπολογιστική ικανότητα· και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων υπο
δομής, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ρόλου διαμεσολαβητή για τον συντονισμό των απαιτήσεων και των σχεδίων
παράδοσης μεταξύ εθνικών και διεθνών εγκαταστάσεων, ιδρυμάτων και οργανισμών, εφόσον το ζητήσουν.
γ) Η ανάπτυξη ικανότητας με στόχο την προώθηση νέων ευκαιριών για επιστημονική ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας·
η εξασφάλιση ταχύτερης λήψης δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών· η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων με βάση τις
γνώσεις για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων· και η υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης.
δ) Η διατήρηση ικανότητας για την αναβάθμιση της ερευνητικής υποδομής, την καινοτομία και την αξιοποίηση των γνώσεων
και της τεχνολογίας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων ανάλυσης.
ε) Η ανάληψη οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που συνδέονται στενά με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες και ενδέχεται
να αποφασιστούν από τη γενική συνέλευση.
(1) ΕΕ L 206 της 8.8.2009, σ. 1.
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Η ΚΕΕΥ LifeWatch περιλαμβάνει:

α) Κοινές εγκαταστάσεις, υποστηριζόμενες από τα μέλη. Τα κυριότερα μέρη των κοινών εγκαταστάσεων βρίσκονται στην Ισπα
νία (σχέσεις μεταξύ ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών που ενεργούν ως πάροχοι δεδομένων και συντονίζουν
σημεία παρακολούθησης, διοικητικές, νομικές και οικονομικές υπηρεσίες της ΚΕΕΥ LifeWatch, οργάνωση και συντονισμός
των βασικών δραστηριοτήτων ΤΠΕ, καθώς και των αποκεντρωμένων κατασκευών και εργασιών της)· στην Ιταλία (οργάνωση
και συντονισμός των υπηρεσιών LifeWatch για την κοινότητα της βιοποικιλότητας) και στις Κάτω Χώρες (συντονισμός εικο
νικών εργαστηρίων και καινοτομιών), με την επιφύλαξη της δυνατότητας εγκατάστασης μερών των κοινών εγκαταστάσεων
στο έδαφος άλλων μελών.
β) Άλλα αποκεντρωμένα κέντρα της LifeWatch, πέραν των κοινών εγκαταστάσεων, που αποτελούν μέρος της ΚΕΕΥ LifeWatch
και συγκροτούνται υπό όρους που αποφασίζει η γενική συνέλευση για το μέλος στο οποίο βρίσκονται. Οι όροι αυτοί περι
λαμβάνουν διατάξεις που αφορούν την οικονομική και την αστική ευθύνη του μέλους στο οποίο βρίσκεται το αποκεντρω
μένο κέντρο.
4.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch συνάπτει συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με μέλη, κέντρα ή νομικές οντότητες για τη ρύθμιση των
εργασιών και των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο της ΚΕΕΥ LifeWatch σε βάση συνεργασίας, με την επιφύλαξη της δυνατότητας
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών υπό μορφή συνεισφορών σε είδος.
5.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch εκτελεί το βασικό της καθήκον σε μη κερδοσκοπική βάση. Η ΚΕΕΥ LifeWatch δύναται να ασκεί περιο
ρισμένες οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τα καθήκοντά της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θέτουν σε κίν
δυνο την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της σε μη κερδοσκοπική βάση.
6.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch δύναται να προάγει την αξιοποίηση δεδομένων και προϊόντων από το Copernicus, το πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της Γης. Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες είναι καίριας σημασίας για την κατα
νόηση του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται ο πλανήτης και τα οικοσυστήματά του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 3
Συμμετοχή και εκπροσωπούσα οντότητα
1.

Μέλη της ΚΕΕΥ LifeWatch ή παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες οντότητες:

α) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής τα «κράτη μέλη»)·
β) συνδεδεμένες χώρες·
γ) τρίτες χώρες πέραν των συνδεδεμένων χωρών·
δ) διακυβερνητικοί οργανισμοί.
2.
Ο κατάλογος των μελών και των παρατηρητών της ΚΕΕΥ LifeWatch, καθώς και των οντοτήτων που τους εκπροσωπούν σε
αυτή, περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1. Ο κατάλογος των μελών και των παρατηρητών του παραρτήματος 1 επικαιροποιείται
από τη γενική συνέλευση και ο κατάλογος των εκπροσωπουσών οντοτήτων επικαιροποιείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο,
αφού λάβει εγκαίρως ενημέρωση από το αρμόδιο για τους διορισμούς μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται
στους κανόνες εφαρμογής. Τα μέλη και οι παρατηρητές μπορούν να εκπροσωπούνται από μία έως και τρεις, κατ' ανώτατο όριο,
δημόσιες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών, ή από ιδιωτικές οντότητες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. Οι εν
λόγω εκπροσωπούσες οντότητες διορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του οικείου μέλους. Τα μέλη και οι
παρατηρητές καθορίζουν τη διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων τους, καθώς και την αρμοδιότητά τους όσον αφορά την
άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
3.
Η γενική συνέλευση μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη ή οι συνδεδεμένες χώρες να κατέχουν από κοινού την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, καθώς και την πλειοψηφία των μελών της μόνιμης επιτροπής. Η γενική συνέλευση
λαμβάνει απόφαση σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις των δικαιωμάτων ψήφου που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι
η ΚΕΕΥ LifeWatch πληροί ανά πάσα στιγμή την εν λόγω απαίτηση.
4.

Τα μέλη που είναι παρόντα κατά τον χρόνο σύστασης της ΚΕΕΥ LifeWatch θεωρούνται «ιδρυτικά μέλη».
Άρθρο 4
Εισδοχή μελών και παρατηρητών

1.

Οι όροι εισδοχής νέων μελών είναι οι ακόλουθοι:

α) Κράτη μέλη, συνδεδεμένες χώρες και τρίτες χώρες πέραν των συνδεδεμένων χωρών υποβάλλουν γραπτώς αίτηση για την
απόκτηση της ιδιότητας μέλους στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης.
β) Στην αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους περιλαμβάνονται έως τρεις οντότητες που θα εκπροσωπούν το μέλος
στη γενική συνέλευση.
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γ) Στην αίτηση περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών θα συμβάλλει στους στόχους και στις δραστηριότητες της ΚΕΕΥ
LifeWatch που προβλέπονται στο άρθρο 2, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.
δ) Οι συνδεδεμένες χώρες γίνονται δεκτές από τη γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία. Τρίτες χώρες πέραν των συνδεδε
μένων χωρών γίνονται δεκτές με απόλυτη πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης.
ε) Η εισδοχή νέου μέλους μπορεί να αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση αφού λάβει έκθεση του εκτελεστικού συμβουλίου
που περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο αιτών δύναται να προσχωρήσει στην ΚΕΕΥ LifeWatch.
2.
Διακυβερνητικός οργανισμός υποβάλλει αίτηση απόκτησης της ιδιότητας μέλους στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης
και μπορεί να γίνει δεκτός με ειδική πλειοψηφία υπό τους όρους που αποφασίζει η γενική συνέλευση μετά την παραλαβή της
έκθεσης του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 στοιχείο ε).
3.
Η αποχώρηση νέων μελών από την ΚΕΕΥ LifeWatch δεν επιτρέπεται τουλάχιστον για το υπόλοιπο της πενταετούς
περιόδου που ισχύει κατά τη στιγμή της προσχώρησής τους. Εάν το νέο μέλος γίνει δεκτό αφού έχουν παρέλθει τα τρία πρώτα
έτη της πενταετούς περιόδου προγραμματισμού, παραμένει μέλος τουλάχιστον για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου που
ισχύει κατά τη στιγμή της προσχώρησής του και την επόμενη πενταετή περίοδο προγραμματισμού, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση
αποχώρησης για την εν λόγω επόμενη πενταετή περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
4.
Τα κράτη μέλη, οι συνδεδεμένες χώρες, οι τρίτες χώρες πέραν των συνδεδεμένων χωρών ή οι διακυβερνητικοί οργανισμοί
που είναι πρόθυμα να συνεισφέρουν στην ΚΕΕΥ LifeWatch, αλλά δεν είναι ακόμη σε θέση να αποκτήσουν την ιδιότητα του
μέλους, υποβάλλουν στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης γραπτή αίτηση προκειμένου να λάβουν την ιδιότητα του
παρατηρητή.
5.

Οι όροι εισδοχής παρατηρητών είναι οι ακόλουθοι:

α) Οι παρατηρητές γίνονται δεκτοί για χρονικό διάστημα δύο ετών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο επιπλέον
έτη. Πριν από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου, ο παρατηρητής υποβάλλει αίτηση απόκτησης της ιδιότητας μέλους
ή αποχώρησης από την ΚΕΕΥ LifeWatch. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει με απλή
πλειοψηφία την παράταση ισχύος της ιδιότητας του παρατηρητή για δύο επιπλέον έτη κατ' ανώτατο όριο.
β) Η εισδοχή παρατηρητών απαιτεί την έγκριση της γενικής συνέλευσης με απλή πλειοψηφία.
Άρθρο 5
Αποχώρηση μέλους/Απώλεια της ιδιότητας του μέλους ή του παρατηρητή
Η ιδιότητα του μέλους παρέχεται για περίοδο ελάχιστης διάρκειας πέντε ετών και παρατείνεται ανά διαδοχικές πενταετείς
1.
περιόδους καθ' όλη τη διάρκεια της ΚΕΕΥ LifeWatch. Η οικονομική δέσμευση πενταετούς διάρκειας ορίζεται σύμφωνα με το
πολυετές πρόγραμμα εργασίας και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 2.
2.
Ένα μέλος δύναται να αποχωρήσει στο τέλος του τρίτου έτους της πενταετούς περιόδου εάν ενημερώσει για την πρόθεση
αποχώρησής του πριν από το τέλος του δεύτερου έτους της πενταετούς περιόδου. Τα μέλη ενημερώνονται για κάθε αίτημα
αποχώρησης εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
3.
Οι οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους πρέπει να εκπληρώνονται προτού τεθεί σε ισχύ
η αποχώρηση. Σε περίπτωση που κοινές εγκαταστάσεις, αποκεντρωμένα κέντρα ή άλλα στοιχεία ενεργητικού της ΚΕΕΥ
LifeWatch βρίσκονται στο έδαφος του αποχωρούντος μέλους, το εν λόγω μέλος δύναται να ανακτήσει τα εν λόγω στοιχεία
ενεργητικού έναντι δίκαιης αποζημίωσης που συμφωνείται από τη γενική συνέλευση.
4.
Η γενική συνέλευση αναστέλλει τα δικαιώματα ψήφου ενός μέλους όταν, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους, οι
καθυστερούμενες οφειλές του εν λόγω μέλους υπερβαίνουν το ένα έτος.
5.

Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να διαγράψει μέλος ή παρατηρητή εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το μέλος ή ο παρατηρητής έχει διαπράξει σοβαρή παραβίαση μιας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει
του παρόντος καταστατικού.
β) Το μέλος ή ο παρατηρητής δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παραβίαση εντός διαστήματος έξι μηνών από τη γραπτή
ειδοποίηση του προέδρου της γενικής συνέλευσης που έπεται της έγκρισης των πρακτικών της γενικής συνέλευσης κατά την
οποία επιβεβαιώθηκε η παραβίαση.
Το εκτελεστικό συμβούλιο ενημερώνει τη γενική συνέλευση σχετικά με μέλος ή παρατηρητή που ενεργεί επανειλημμένως κατά
παράβαση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί δυνάμει του καταστατικού και ζητεί από το μέλος ή τον παρατηρητή να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εάν το μέλος ή ο παρατηρητής δεν συμμορφωθεί εντός διαστήματος έξι μηνών, το εκτελε
στικό συμβούλιο προτείνει στη γενική συνέλευση να προβεί σε διαγραφή του μέλους ή του παρατηρητή.
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Το μέλος ή ο παρατηρητής έχει το δικαίωμα να εξηγήσει τη θέση του στη γενική συνέλευση, προτού η γενική συνέλευση λάβει
οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος.
Η γενική συνέλευση αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία αν θα προβεί σε διαγραφή του μέλους ή του παρατηρητή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Άρθρο 6
Μέλη
1.

Τα μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση·
β) πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΚΕΕΥ LifeWatch· και
γ) τυχόν άλλα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό ή περιλαμβάνονται στους κανόνες εφαρμογής.
2.

Κάθε μέλος:

α) στηρίζει και διευκολύνει τους στόχους, τα καθήκοντα και τη διοίκηση της ΚΕΕΥ LifeWatch·
β) προσδιορίζει τις οντότητες που εκπροσωπούν το μέλος·
γ) συγκροτεί και διατηρεί εθνική επιτροπή υποστήριξης της LifeWatch με στόχο την προώθηση της χρήσης των σχετικών προ
τύπων σε εθνικά έργα δημιουργίας πόρων και εργαλείων· προωθεί τη χρήση των υπηρεσιών στις επιστημονικές κοινότητες
και στους ερευνητές διαφόρων τομέων γνώσεων που συνδέονται με τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης
των οικοσυστημάτων και της βιοπληροφορικής, και συγκεντρώνει τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που υποβάλλουν οι
πάροχοι και οι χρήστες·
δ) καταβάλλει συνεισφορές σύμφωνα με το παράρτημα 2· και
ε) στηρίζει κάθε άλλη δραστηριότητα που συμφωνείται στο πλαίσιο της ΚΕΕΥ LifeWatch και απορρέει από το καταστατικό
ή από τους κανόνες εφαρμογής.
Άρθρο 7
Παρατηρητές
1.

Οι παρατηρητές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) παρακολούθηση των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης χωρίς δικαίωμα ψήφου·
β) παροχή της δυνατότητας στην οικεία ερευνητική κοινότητα να συμμετέχει σε εκδηλώσεις της ΚΕΕΥ LifeWatch, όπως συνα
ντήσεις εργασίας, διασκέψεις, επιμορφωτικά μαθήματα σε προνομιακές τιμές, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις·
γ) παροχή της δυνατότητας στην οικεία ερευνητική κοινότητα να έχει πρόσβαση στη στήριξη της ΚΕΕΥ LifeWatch για την
ανάπτυξη σχετικών συστημάτων, διαδικασιών και υπηρεσιών.
2.

Κάθε παρατηρητής διορίζει εκπροσωπούσα οντότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 8
Γενική συνέλευση
1.

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΚΕΕΥ LifeWatch είναι η γενική συνέλευση.

2.

Η γενική συνέλευση είναι υπεύθυνη για τη συνολική διεύθυνση και εποπτεία της ΚΕΕΥ LifeWatch.

3.

Η γενική συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών και τυχόν άλλες συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτους·
β) την εισδοχή και την ανάκληση της ιδιότητας του μέλους και του παρατηρητή·
γ) την έγκριση των κανόνων εφαρμογής, των κατευθυντήριων γραμμών ή άλλων αποφάσεων που απαιτούνται για τη δια
σφάλιση της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων της ΚΕΕΥ LifeWatch·
δ) την έγκριση της ετήσιας έκθεσης·
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την έγκριση των κανόνων εφαρμογής σχετικά με τις συνεισφορές σε είδος·

στ) την έγκριση, ανά πενταετία, πολυετούς προγράμματος εργασίας και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, καθώς και της ανα
θεώρησης και/ή προσαρμογής τους εάν η αλλαγή των συνεισφορών των μελών είναι αρκετά σημαντική ώστε να δικαιολογεί
τον ανασχεδιασμό και των δύο·
ζ)

την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού·

η) τον διορισμό των μελών της μόνιμης επιτροπής·
θ) τον διορισμό και τις προτάσεις μομφής κατά των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του διευθύ
νοντος συμβούλου·
ι)

τη συγκρότηση επικουρικών οργάνων, όπως απαιτείται για την ορθή λειτουργία της ΚΕΕΥ LifeWatch·

ια) την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με στοιχεία κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τις εθνικές επιτροπές υπο
στήριξης της LifeWatch·
ιβ) τους όρους συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα με τα οποία μοιράζεται στόχους και καθήκοντα, καθώς και
τους όρους υπό τους οποίους το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να συνάπτει σχέσεις εργασίας με κυβερνήσεις και οργανι
σμούς, εθνικούς ή διεθνείς, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς·
ιγ) τον τόπο των κοινών εγκαταστάσεων·
ιδ) τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού·
ιε) την παύση λειτουργίας της ΚΕΕΥ LifeWatch·
ιστ) οποιοδήποτε άλλο θέμα του οποίου επιλαμβάνεται η γενική συνέλευση βάσει του παρόντος καταστατικού ή των κανόνων
εφαρμογής· και
ιζ) οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων της ΚΕΕΥ
LifeWatch.
4.
Η γενική συνέλευση απαρτίζεται από εκπροσώπους των μελών και των παρατηρητών. Οι παρατηρητές δύνανται να λαμ
βάνουν τον λόγο με την άδεια του προέδρου της γενικής συνέλευσης. Με την επιφύλαξη της πλειοψηφίας που απαιτείται
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3, κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο στη γενική συνέλευση. Το μέλος διορίζει τον επικεφαλής
αντιπροσωπείας με δικαίωμα ψήφου για όλες τις εκπροσωπούσες οντότητες που έχει ορίσει.
5.
Η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Το εκτελεστικό συμβούλιο και η μόνιμη επιτροπή δύνα
νται να συγκαλούν έκτακτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα που δεν
μπορούν να καθυστερήσουν έως την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Έκτακτη συνεδρίαση γενι
κής συνέλευσης μπορεί να συγκληθεί με ειδική πλειοψηφία όλων των μελών. Στις έκτακτες συνεδριάσεις της γενικής συνέλευ
σης, η ψηφοφορία είναι επίσης δυνατή με επιστολική ψήφο ή με χρήση συστήματος τηλεπικοινωνίας σύμφωνα με τους κανόνες
εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού της γενικής συνέλευσης.
6.
Η γενική συνέλευση εκλέγει πρόεδρο, καθώς και αντιπρόεδρο ο οποίος αντικαθιστά τον πρόεδρο εν την απουσία του ή σε
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, από τις αντιπροσωπείες των μελών για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα ανα
νέωσης για άλλα δύο έτη. Ο πρόεδρος ορίζει τον τόπο, τον χρόνο και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της γενικής
συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στα μέλη τρεις μήνες νωρίτερα. Τα μέλη της γενικής συνέλευσης μπορούν να υποβάλλουν
προτάσεις για την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού της γενικής συνέλευσης.
7.
Για να είναι έγκυρη η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, απαιτείται απαρτία με παρόντες το 50 % των μελών, τα οποία
εκπροσωπούν άνω του 50 % των χρηματικών συνεισφορών. Εάν δεν πληρούται η εν λόγω απαίτηση απαρτίας, ο πρόεδρος μπο
ρεί να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στα μέλη έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της νέας
συνεδρίασης, για την εγκυρότητα της οποίας θα πρέπει να πληρούται η ίδια απαίτηση απαρτίας.
8.
Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος, εφόσον αποσταλεί γραπτή κοινοποίηση στον πρόεδρο πριν από τη
συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
9.
Η γενική συνέλευση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συναινετικά. Εάν δεν είναι
δυνατή η επίτευξη συναίνεσης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία σύμφωνα με το είδος πλειοψηφίας που απαιτείται από
τους κανόνες εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού της γενικής συνέλευσης. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμογής καθορίζουν την
πλειοψηφία που απαιτείται με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 και τις ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Ειδική πλειοψηφία απαιτείται για την έγκριση των ακόλουθων αποφάσεων:
α) Αποδοχή διακυβερνητικών οργανισμών ως μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.
β) Απώλεια της ιδιότητας του μέλους ή του παρατηρητή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5.
γ) Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5.
δ) Διάλυση της ΚΕΕΥ LifeWatch, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1.
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Πρόταση τροποποιήσεων του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1.

στ) Αλλαγή του τόπου της καταστατικής έδρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2.
ζ)

Πρόγραμμα εργασίας και προϋπολογισμός.

η) Βασικές χρηματοδοτικές συνεισφορές των μελών.
θ) Έγκριση της ετήσιας έκθεσης και των ετήσιων λογαριασμών.
ι)

Διορισμός ή παύση του διευθύνοντος συμβούλου και οποιουδήποτε άλλου μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου.

ια) Εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου της γενικής συνέλευσης.
ιβ) Έγκριση και τροποποιήσεις των κανόνων εφαρμογής.
10. Για τους σκοπούς του καθορισμού της εκάστοτε απαιτούμενης πλειοψηφίας βάσει του καταστατικού ή των κανόνων
εφαρμογής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «συναίνεση»: έγκριση από όλα τα μέλη, χωρίς την προβολή επίσημων ενστάσεων και δίχως να απαιτείται ψηφοφορία επί της
πρότασης, παρά το δικαίωμα καταγραφής μη δεσμευτικών επιφυλάξεων ή συνεννοήσεων στα πρακτικά της συνεδρίασης. Σε
περίπτωση διατύπωσης ένστασης από οποιοδήποτε μέλος, η γενική συνέλευση προβαίνει σε διεξαγωγή επίσημης ψηφοφορίας
βάσει των ειδικών κανόνων πλειοψηφίας που έχουν θεσπιστεί για τα διάφορα θέματα επί των οποίων πρέπει να ληφθεί
απόφαση.
β) «απλή πλειοψηφία»: η πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση.
γ) «απόλυτη πλειοψηφία»: ποσοστό άνω του 1/2 των ψήφων των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται διά πληρεξου
σίου στη συνεδρίαση και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 % των χρηματικών συνεισφορών·
δ) «ειδική πλειοψηφία»: ποσοστό τουλάχιστον 2/3 των ψήφων των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται διά πληρεξου
σίου στη συνεδρίαση και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 % των χρηματικών συνεισφορών.
Άρθρο 9
Εκτελεστικό συμβούλιο
1.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΚΕΕΥ LifeWatch είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση.

2.
Το εκτελεστικό συμβούλιο προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης, εφαρμόζει τις αποφάσεις της, και
συντονίζει και διαχειρίζεται τις συνολικές δραστηριότητες της ΚΕΕΥ LifeWatch.
3.
Το εκτελεστικό συμβούλιο διασφαλίζει τη συνέπεια, τη συνοχή και τη σταθερότητα των υπηρεσιών υποδομής μέσω απο
φάσεων υλοποίησης, καθώς και τον συντονισμό μεταξύ των κοινών εγκαταστάσεων και των αποκεντρωμένων κέντρων.
4.
Τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου διορίζονται από τη γενική συνέλευση. Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται κατ'
ανώτατο όριο από πέντε μέλη και κατ' ελάχιστο όριο από τρία μέλη: τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον οικονομικό διευθυντή και
τον διευθυντή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, οι οποίοι είναι και οι τρεις υπάλληλοι της ΚΕΕΥ LifeWatch.
Ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Η διάρκεια της θητείας των μελών του εκτελεστικού
συμβουλίου είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η γενική συνέλευση εγκρίνει πρωτόκολλα περί συγκρούσεων συμφε
ρόντων για τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΚΕΕΥ LifeWatch.
5.

Η γενική συνέλευση δύναται να καθορίζει την περιγραφή των καθηκόντων του εκτελεστικού συμβουλίου.

6.
Το εκτελεστικό συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο ενώπιον της γενικής συνέλευσης για το σύνολο των δραστηριοτήτων
του. Σε περίπτωση που εγκριθεί πρόταση μομφής, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου
παραιτούνται, εκτός εάν η πρόταση μομφής αφορά συγκεκριμένα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου, περίπτωση κατά την
οποία η παραίτηση των εν λόγω μελών είναι υποχρεωτική.
7.
Κατά την περίοδο της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ΚΕΕΥ LifeWatch, και εν αναμονή της πλήρους λειτουργι
κότητάς της, η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει να αναθέσει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του εκτελεστικού συμ
βουλίου στον διευθύνοντα σύμβουλο.
Άρθρο 10
Επικουρικά όργανα
1.
Η γενική συνέλευση συγκροτεί τη μόνιμη επιτροπή, την οικονομική επιτροπή, το επιστημονικό και τεχνικό γνωμοδοτικό
συμβούλιο, την επιτροπή δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη επιτροπή που απαιτείται για την ορθή λειτουργία της ΚΕΕΥ
LifeWatch. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τους κανόνες εφαρμογής και τις κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων
κανόνων εφαρμογής σχετικά με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την επαρκή θέσπιση και λειτουργία τους.
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Η μόνιμη επιτροπή απαρτίζεται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των κρατών μελών βάσει του άρθρου 8
παράγραφος 4 και περιλαμβάνει έως δέκα μέλη. Τα εν λόγω μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για χρονική περίοδο
τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι πρόεδροι της γενικής συνέλευσης και της οικονομικής επιτροπής είναι ex officio
μέλη της μόνιμης επιτροπής. Η μόνιμη επιτροπή συνεδριάζει με το εκτελεστικό συμβούλιο τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως,
όπως προβλέπεται από τους κανόνες εφαρμογής.
2.

Η μόνιμη επιτροπή:

α) είναι επιφορτισμένη με τα καθήκοντα εποπτείας και ελέγχου της διαχείρισης της ΚΕΕΥ LifeWatch που ασκεί το εκτελεστικό
συμβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων που μεσολαβούν μεταξύ των συνόδων της γενικής συνέλευσης δυνάμει του
άρθρου 8 παράγραφος 5·
β) τηρείται ενήμερη για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση της ΚΕΕΥ LifeWatch, κατ' απαίτηση οποιουδήποτε εκ των
μελών της, και υποβάλλει στη γενική συνέλευση εκθέσεις, ιδίως σχετικά με οποιαδήποτε ουσιώδη δημοσιονομική και τεχνική
παρέκκλιση από τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμένο προϋπολογισμό και από τις σχετικές δραστηριότητες·
γ) υποβάλλει στον οικονομικό διευθυντή συστάσεις σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων προϋπολογισμού δυνάμει του
άρθρου 14.
3.
Οι κανόνες εφαρμογής ρυθμίζουν τον διορισμό των μελών της επιτροπής δεοντολογίας και τους όρους υπό τους οποίους
αυτή θα ασκεί τα καθήκοντά της. Η γενική συνέλευση, η μόνιμη επιτροπή ή το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να ζητεί από
την επιτροπή δεοντολογίας να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές της ΚΕΕΥ
LifeWatch, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και στα άρθρα 12, 13, 15 και 17.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 11
Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τις επιστημονικές, επιχειρησια
κές και οικονομικές πτυχές των δραστηριοτήτων της. Η έκθεση εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση και διαβιβάζεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες δημόσιες αρχές εντός έξι μηνών από τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους.
Η έκθεση δημοσιοποιείται.
2.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch ενημερώνει την Επιτροπή για τυχόν περιστάσεις οι οποίες απειλούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την
εκτέλεση των καθηκόντων της ΚΕΕΥ LifeWatch ή παρεμποδίζουν την ΚΕΕΥ LifeWatch να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 723/2009.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Άρθρο 12
Πολιτικές απασχόλησης
1.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch δεν εισάγει διακρίσεις λόγω φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, σωματικής
ή διανοητικής αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης ή γονεϊκής κατάστασης. Η πολιτική αυτή
καλύπτει όλα τα δικαιώματα, τα προνόμια και τις δραστηριότητες του προσωπικού. Η ΚΕΕΥ LifeWatch δύναται να ασκεί πολιτι
κές θετικής δράσης όσον αφορά το γυναικείο προσωπικό και, για τον σκοπό αυτό, η γενική συνέλευση εγκρίνει σχέδιο θετικής
δράσης πριν από κάθε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση.
2.
Ο διευθύνων σύμβουλος ασκεί διοικητική εξουσία επί του προσωπικού και είναι υπεύθυνος για τους όρους απασχόλησης
και για κάθε θέση για την οποία εκδίδεται ανακοίνωση πρόσληψης, με την επιφύλαξη των δημοσιονομικών περιορισμών που
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, των κανόνων εφαρμογής, των κατευθυντήριων γραμμών και των αποφάσεων πολιτικής
που λαμβάνει η γενική συνέλευση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να αναθέτει ειδικά καθήκο
ντα σε ένα ή περισσότερα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου.
3.
Οι δραστηριότητες επιλογής, συνέντευξης, πρόσληψης και προαγωγής/υποβιβασμού προσωπικού της ΚΕΕΥ LifeWatch
ασκούνται κατά τρόπο συνεπή προς τις αρχές της παραγράφου 1 και τηρούνται οι αρχές και οι περιορισμοί που διέπουν την
απασχόληση όπως ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις γενικές εντολές ή πολιτικές που
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.
4.
Οι πολιτικές απασχόλησης που ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής βασίζονται στις αρχές και στους όρους που εγκρίνο
νται από τη γενική συνέλευση και υπόκεινται στις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους μέλους
υποδοχής ή στις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία ασκούνται οι δραστηριότητες της ΚΕΕΥ LifeWatch.
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Άρθρο 13
Πολιτικές περί δημοσίων συμβάσεων και φοροαπαλλαγές
1.
Όλες οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΚΕΕΥ LifeWatch και στην επικράτεια των
μελών και των παρατηρητών. Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων η ΚΕΕΥ LifeWatch περιλαμβάνει δήλωση των δημόσιων συμ
βάσεων που έχουν προκηρυχθεί.
2.
Η γενική συνέλευση εγκρίνει τους κανόνες εφαρμογής περί δημοσίων συμβάσεων στους οποίους ορίζεται το ελάχιστο
ποσό άνω του οποίου οι συμβάσεις ανατίθενται μόνον κατόπιν γνωμοδότησης του επιστημονικού και τεχνικού γνωμοδοτικού
συμβουλίου.
3.
Η πολιτική της ΚΕΕΥ LifeWatch περί δημοσίων συμβάσεων βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης διακρί
σεων και του ανταγωνισμού, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλίζεται ότι οι προσφορές καλύπτουν τις βέλτιστες
τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις παράδοσης, και να παρέχεται ταυτόχρονα στον κλάδο και στους παρόχους
υπηρεσιών έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Οι φοροαπαλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 περιορίζονται
στην αγορά εκ μέρους της ΚΕΕΥ LifeWatch, συμπεριλαμβανομένων των κοινών εγκαταστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3, των αγαθών και των υπηρεσιών που προορίζονται για επίσημη χρήση από την ΚΕΕΥ και για τις μη οικονομικές
δραστηριότητές της, και που είναι σημαντικής αξίας, η οποία ορίζεται ως κάθε φορολογητέο ποσό της αναγραφόμενης στο
αντίστοιχο τιμολόγιο εργασίας που είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 300,50 EUR, και καταβάλλεται εξολοκλήρου από την ΚΕΕΥ
LifeWatch. Δεν εφαρμόζονται επιπλέον όρια.
Άρθρο 14
Πόροι, δημοσιονομικές αρχές, ευθύνη και ασφάλιση
1.
Οι πόροι της ΚΕΕΥ LifeWatch περιλαμβάνουν συνεισφορές των μελών, επιχορηγήσεις, δωρεές, συμβάσεις και κάθε άλλη
πηγή που συνδέεται με μη οικονομική δραστηριότητά της, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3. Οι οικονομικές δραστη
ριότητες συνδέονται στενά με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές της και δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την άσκησή
τους. Τα έσοδα από τις οικονομικές δραστηριότητες καταγράφονται χωριστά με βάση τη χρεωθείσα αγοραία τιμή ή, εάν αυτή
δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, βάσει του συνολικού κόστους συν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.
2.
Ο προϋπολογισμός της ΚΕΕΥ LifeWatch καταρτίζεται για λογαριασμό του εκτελεστικού συμβουλίου από τον οικονομικό
διευθυντή, έπειτα από συστάσεις της μόνιμης επιτροπής, και υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση από το εκτελε
στικό συμβούλιο, έπειτα από συστάσεις της μόνιμης επιτροπής. Υπεύθυνο για τη διαχείρισή του είναι το εκτελεστικό συμβού
λιο, με την επιφύλαξη των συμβουλών της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρι
σης, της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού και της διαφάνειας. Η οικονομική επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των
μελών οι οποίοι διορίζονται με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στους κανόνες εφαρμογής που έχουν εγκριθεί από τη
γενική συνέλευση.
Για την τήρηση των εν λόγω αρχών, το εκτελεστικό συμβούλιο:
α) μεριμνά ώστε να τηρούνται αληθείς και ακριβείς λογαριασμοί όλων των εσόδων και δαπανών·
β) διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελε
σματικής και αποδοτικής χρήσης των πόρων·
γ) μεριμνά για την ετήσια εξέταση των λογαριασμών της ΚΕΕΥ LifeWatch από ελεγκτές που διορίζονται από τη γενική
συνέλευση και διανέμει σε όλα τα μέλη τη γραπτή έκθεση των εν λόγω ελεγκτών, συνοδευόμενη από τυχόν παρατηρήσεις
του διευθύνοντος συμβούλου και οποιουδήποτε άλλου μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου.
3.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch ευθύνεται για τα χρέη της. Τα μέλη δεν είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τα χρέη της ΚΕΕΥ LifeWatch.
Η ευθύνη των μελών για τα χρέη της ΚΕΕΥ LifeWatch περιορίζεται στις αντίστοιχες συνεισφορές τους.
4.
Το εκτελεστικό συμβούλιο προβαίνει στη δέουσα ασφάλιση κάλυψης των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τις κατα
σκευές και τις εργασίες της ΚΕΕΥ LifeWatch.
Άρθρο 15
Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΚΕΕΥ LifeWatch και πολιτικές διάδοσης
1.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch διευκολύνει την έρευνα και τη μάθηση και δεν περιορίζει την πρόσβαση σε διαθέσιμα δεδομένα και
αλγορίθμους, εκτός εάν αυτό προσκρούει σε όρους χρήσης που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τον(τους) κάτοχο(-ους)
τους.
2.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch δημιουργεί και διαχειρίζεται την υποδομή της για την έρευνα στον τομέα της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθορίζονται βάσει απόφασης της γενικής συνέλευσης,
η οποία μπορεί να διαχωρίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μέλη και σε μη μέλη και στους ερευνητές τους.
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3.
Οι αποφάσεις σχετικά με την ιεράρχηση των ειδικών υπηρεσιών που παρέχει η ΚΕΕΥ LifeWatch λαμβάνονται από τη
γενική συνέλευση, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος ανεξάρτητης διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται από το
επιστημονικό και τεχνικό γνωμοδοτικό συμβούλιο.
4.
Σε περίπτωση που η ικανότητα παροχής πρόσβασης περιορίζεται για οικονομικούς και/ή τεχνικούς λόγους, η γενική
συνέλευση θέτει σε εφαρμογή, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων της, ανταγωνιστικά προγράμματα επιχορηγήσεων ώστε οι
επιτυχόντες υποψήφιοι να μπορούν να επωφεληθούν από τις προτεινόμενες ικανότητες. Αιτήσεις που υποβάλλονται από οποια
δήποτε χώρα του κόσμου εξετάζονται από ανεξάρτητες επιτροπές αξιολόγησης οι οποίες ορίζονται από το εκτελεστικό συμβού
λιο, κατόπιν προτάσεων του επιστημονικού και τεχνικού γνωμοδοτικού συμβουλίου. Τα προγράμματα επιχορηγήσεων, η διαδι
κασία αξιολόγησης και οι όροι αναφοράς που δύναται να ορίζει η γενική συνέλευση πληρούν τις γενικές απαιτήσεις περί επι
στημονικής αριστείας και δίκαιων πρακτικών.
5.
Το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να προτείνει στη γενική συνέλευση πολιτικές σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν
γενικές ή ad hoc νομικές σχέσεις με τους χρήστες δεδομένων. Παρέχεται πρόσβαση στο ευρύ κοινό, εκτός εάν οι υπηρεσίες ή οι
πόροι υπόκεινται στους περιορισμούς των όρων αδειοδότησης που επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες. Η ΚΕΕΥ LifeWatch εφαρμόζει τις
σχετικές πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009, η γενική συνέλευση δύναται να
αποφασίσει, με απόλυτη πλειοψηφία, την επιβολή τελών για γενική πρόσβαση συγκεκριμένων κοινοτήτων ή όλων των κοινοτή
των σε σχέση με ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ΚΕΕΥ LifeWatch, καθώς και να κατοχυρώσει τα δικά της εργαλεία
ή προϊόντα είτε με άδεια κοινής χρήσης είτε υποβάλλοντάς τα σε απαίτηση αδειοδότησης.
7.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα και την πολιτική διάδοσης της ΚΕΕΥ LifeWatch τηρούνται οι βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές περί δημοσίων δεδομένων, όπως οι πρακτικές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναγνωρίζονται τα
δικαιώματα των κατόχων δεδομένων και αλγορίθμων, λαμβανομένων συγχρόνως πλήρως υπόψη τυχόν συναφών δεοντολογικών
ή νομικών ζητημάτων. Η ΚΕΕΥ LifeWatch προάγει την αριστεία στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη μάθηση και στηρίζει τη
νοοτροπία της «βέλτιστης πρακτικής» μέσω δραστηριοτήτων προώθησης και επιμόρφωσης.
8.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch ενθαρρύνει τους ερευνητές που χρησιμοποιούν την ΚΕΕΥ LifeWatch να δημοσιοποιούν τα αποτε
λέσματα των ερευνών τους και ζητεί από τους ερευνητές των μελών να καθιστούν τα αποτελέσματά τους διαθέσιμα μέσω της
ΚΕΕΥ LifeWatch.
9.
Η πολιτική διάδοσης προσδιορίζει τις διάφορες ομάδες αποδεκτών και η ΚΕΕΥ LifeWatch χρησιμοποιεί διάφορους διαύ
λους για να προσεγγίσει τις εν λόγω ομάδες, όπως δικτυακές πύλες, ενημερωτικά δελτία, συναντήσεις εργασίας, συμμετοχή σε
συνέδρια, άρθρα σε περιοδικά και στον ημερήσιο Τύπο.
Άρθρο 16
Επιστημονικές και τεχνικές αξιολογήσεις
Η ΚΕΕΥ LifeWatch συγκροτεί επιστημονικό και τεχνικό γνωμοδοτικό συμβούλιο ως ανεξάρτητο όργανο ειδικευμένων
1.
επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων. Τα καθήκοντά του προτείνονται από το εκτελεστικό συμβούλιο και υποβάλλονται προς
έγκριση στη γενική συνέλευση. Τα μέλη του επιστημονικού και τεχνικού γνωμοδοτικού συμβουλίου διορίζονται με θητεία τεσ
σάρων ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Το επιστημονικό και τεχνικό γνωμοδοτικό συμβούλιο δύναται να εκδίδει συστάσεις
προς το εκτελεστικό συμβούλιο. Οι συστάσεις αυτές κοινοποιούνται πλήρως στη γενική συνέλευση, η οποία δύναται να εκδίδει
κανόνες εφαρμογής ή κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή περαιτέρω καθοδήγησης στο εκτελεστικό συμβούλιο.
2.
Η γενική συνέλευση μπορεί να εγκρίνει κατάλληλη αποζημίωση για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν τα μέλη του επιστη
μονικού και τεχνικού γνωμοδοτικού συμβουλίου και των επιτροπών αξιολόγησης.
3.
Κατά το τέταρτο έτος κάθε πενταετούς περιόδου προγραμματισμού συγκροτείται ad hoc επιτροπή αξιολόγησης, η οποία
εξετάζει τις συνολικές επιστημονικές και τεχνικές επιδόσεις της ΚΕΕΥ LifeWatch και διατυπώνει στρατηγικές συστάσεις για την
επόμενη πενταετή περίοδο. Τα μέλη της διορίζονται από τη γενική συνέλευση, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του επι
στημονικού και τεχνικού γνωμοδοτικού συμβουλίου. Τα εν λόγω μέλη διορίζονται σε προσωποπαγή βάση, χωρίς να εκπροσω
πούνται συγκεκριμένες χώρες ή συγκεκριμένα ιδρύματα.
Άρθρο 17
Πολιτικές περί πρόσβασης σε δεδομένα και περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Η ΚΕΕΥ LifeWatch αναγνωρίζει ότι μέρος της αξίας της ως υποδομής βασίζεται στην ενίσχυση των οφελών τα οποία
1.
προκύπτουν από τις γνώσεις που τίθενται στη διάθεση του κοινού. Τηρούνται, κατά προτεραιότητα, οι αρχές της ανοικτής
πηγής και της ελεύθερης πρόσβασης.
2.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch παρέχει καθοδήγηση σε ερευνητές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η έρευνα που χρησιμοποιεί υλικό
το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ΚΕΕΥ LifeWatch αναλαμβάνεται εντός πλαισίου στο οποίο αναγνωρίζονται τα δικαιώματα
των κατόχων δεδομένων και η ιδιωτική ζωή των ατόμων. Διασφαλίζεται η προέλευση των δεδομένων και, σε περίπτωση εξάρτη
σης από τη συμβολή εξωτερικών πηγών δεδομένων και/ή άλλων υποδομών, η πολιτική δεδομένων της ΚΕΕΥ LifeWatch διέπεται
από συμφωνίες με τους εν λόγω εταίρους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ασκείται από ένα εκ των μελών
του εκτελεστικού συμβουλίου που ορίζει η γενική συνέλευση.
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3.
Οι χρήστες και οι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, τεχνογνωσία ή άλλους πόρους που διέπο
νται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην ΚΕΕΥ LifeWatch ή παράγονται από αυτή, αναγνωρίζουν τα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα των κατόχων που κατοχυρώνονται με πρωτόκολλα ή συμφωνίες υπο
βολής πληροφοριών και μνημόνια συνεννόησης. Οι χρήστες δεδομένων και οι πάροχοι υπηρεσιών της ΚΕΕΥ LifeWatch πρέπει
να επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα για τα δεδομένα που τελούν υπό την κατοχή τους
υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση.
4.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch διασφαλίζει ότι οι χρήστες συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την
πρόσβαση και ότι έχουν θεσπιστεί κατάλληλες ρυθμίσεις ασφάλειας σχετικά με την εσωτερική αποθήκευση και χειρισμό.
5.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch δημοσιεύει τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διερεύνηση και διευθέτηση καταγγελιών για εσωτερικά επαγ
γελματικά παραπτώματα, παραβιάσεις της ασφάλειας ή αποκαλύψεις δεδομένων και υπηρεσιών εμπιστευτικού χαρακτήρα που
τελούν υπό την κατοχή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Άρθρο 18
Διάρκεια
Η ΚΕΕΥ LifeWatch ιδρύεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 19
Διάλυση και αφερεγγυότητα
1.

Η απόφαση για τη διάλυση της ΚΕΕΥ LifeWatch λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης.

2.
Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης διάλυσης της
ΚΕΕΥ LifeWatch, η ΚΕΕΥ LifeWatch κοινοποιεί την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.
Έπειτα από την έκδοση της απόφασης διάλυσης της ΚΕΕΥ LifeWatch, το εκτελεστικό συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με
τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας του κράτους μέλους υποδοχής, προβαίνει στις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την εκκαθάριση των
στοιχείων ενεργητικού και των δραστηριοτήτων της, τηρουμένων των ακόλουθων αρχών:
α) Όλα τα στοιχεία υλικής υποστήριξης που έχει διαθέσει το μέλος υποδοχής κοινής εγκατάστασης ή αποκεντρωμένου κέντρου
επιστρέφονται.
β) Όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΚΕΕΥ LifeWatch και των δαπα
νών που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν οικονομικό πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των υφιστάμενων μελών κατά τον
χρόνο διάλυσης κατ' αναλογία των συνολικών βασικών χρηματοδοτικών συνεισφορών που πραγματοποίησαν από την έναρξη
λειτουργίας της ΚΕΕΥ LifeWatch.
γ) Όσον αφορά τις συνεισφορές σε είδος και άλλες μορφές συνεισφορών, κατόπιν έγκρισης από τη γενική συνέλευση, και στο
μέτρο του εφικτού, το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει δραστηριότητες και τεχνογνωσία της ΚΕΕΥ LifeWatch
σε ιδρύματα με παρεμφερείς στόχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχα ιδρύματα, τα στοιχεία ενεργητικού, εκτός
από το οικονομικό πλεόνασμα, τα οποία απομένουν μετά την αποπληρωμή των χρεών της ΚΕΕΥ LifeWatch κατανέμονται
μεταξύ των μελών κατ' αναλογία των συσσωρευμένων ετήσιων συνεισφορών τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά βάσει
των συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών. Όπου είναι δυνατόν, τα στοιχεία ενεργητικού κατανέμονται στα μέλη που τα συνεισέφεραν.
4.
Η διάλυση που οδηγεί στην οριστική παύση λειτουργίας της LifeWatch υπόκειται στις προθεσμίες που ισχύουν για την
αποχώρηση και την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 6.
5.
Η ΚΕΕΥ LifeWatch παύει να υφίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τη σχετική
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 20
Εφαρμοστέο δίκαιο
Η ΚΕΕΥ LifeWatch διέπεται, κατά προτεραιότητα, από:
α) το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 723/2009 και τις αποφάσεις που αναφέρο
νται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
β) το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής, σε περίπτωση που ένα θέμα δεν καλύπτεται (ή καλύπτεται μόνο εν μέρει) από το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
γ) το καταστατικό και τους κανόνες εφαρμογής του.
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Άρθρο 21
Διαφορές
1.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μελών για θέματα που αφο
ρούν την ΚΕΕΥ LifeWatch, μεταξύ μελών και της ΚΕΕΥ LifeWatch και για οποιαδήποτε διαφορά στην οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι διάδικος.
2.
Στις διαφορές μεταξύ της ΚΕΕΥ LifeWatch και τρίτων εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δικαιοδοσίας.
Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής ορίζει
την αρμόδια δικαιοδοσία για την επίλυση των εν λόγω διαφορών.
Άρθρο 22
Διαθεσιμότητα του καταστατικού
Το καταστατικό επικαιροποιείται και δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της ΚΕΕΥ LifeWatch και στην καταστατική της έδρα, καθώς
και στους χώρους των κοινών εγκαταστάσεων και κάθε αποκεντρωμένου κέντρου LifeWatch.
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του καταστατικού
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, προτάσεις τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένου του
παραρτήματος 2, εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών της ΚΕΕΥ LifeWatch. Τα μέλη που καταψηφίζουν την προτει
νόμενη τροποποίηση μπορούν να αποχωρήσουν από την ΚΕΕΥ LifeWatch αφού τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους.
2.
Προτάσεις τροποποιήσεων δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε μέλος με την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων δύο μελών. Οι
προτάσεις τροποποιήσεων υποβάλλονται στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης το αργότερο τρεις μήνες πριν από την τακτική
ετήσια συνεδρίαση, ή πριν από έκτακτη συνεδρίαση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, και διαβιβάζονται στα μέλη
τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
3.
Η αλλαγή του τόπου της καταστατικής έδρας εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία, λαμβανομένων υπόψη των επενδύσεων
που έχει πραγματοποιήσει το κράτος μέλος υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Διατάξεις περί σύστασης
Το αργότερο 45 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη ισχύος της απόφασης της Επιτροπής για τη σύσταση της ΚΕΕΥ
LifeWatch, το κράτος μέλος υποδοχής συγκαλεί καταστατική συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Το κράτος μέλος υποδοχής
κοινοποιεί στα ιδρυτικά μέλη κάθε ειδική επείγουσα δράση που πρέπει να αναληφθεί πριν από τη διεξαγωγή της καταστατικής
συνεδρίασης. Εκτός εάν ιδρυτικό μέλος προβάλλει ένσταση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη σχετική κοινοποίηση,
η προαναφερόμενη δράση αναλαμβάνεται από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το κράτος μέλος υποδοχής.
Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις
Συμφωνηθείσες και βεβαιωμένες συνεισφορές για την υλοποίηση της ερευνητικής υποδομής LifeWatch που πραγματοποιήθηκαν
από τα μέλη κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου μετά την 11η Φεβρουαρίου 2011 και πριν από την ίδρυση της ΚΕΕΥ
LifeWatch λαμβάνονται υπόψη ως συνεισφορές σε χρήμα ή σε είδος προς την ΚΕΕΥ LifeWatch για την πρώτη πενταετή περί
οδο, τηρουμένων των κανόνων περί αποτίμησης των συνεισφορών σε είδος που έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση σύμ
φωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και το τμήμα Α2.I.6 του παραρτήματος 2.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Χώρες

Εκπροσωπούσες οντότητες

Βέλγιο

Γραφείο Επιστημονικής Πολιτικής Βελγίου (BELSPO)
Υπουργείο Οικονομίας, Επιστημών και Καινοτομίας (EWI)
Γενική Διεύθυνση Μη Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας
(DGENORS)

Ελλάδα

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Ισπανία

Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας (MINECO)
Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (MAPAMA)
Αυτόνομη Περιφέρεια της Ανδαλουσίας (Junta de Andalucía)

Ιταλική Δημοκρατία

Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο (CNR)

Κάτω Χώρες

Οργανισμός Επιστημονικής Έρευνας Κάτω Χωρών (NWO)

Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία

Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και Αθλητισμού (MIZS)
Παρατηρητές
Χώρες

Εκπροσωπούσες οντότητες
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Α2.I.

Βασικές χρηματοδοτικές συνεισφορές των μελών

Α2.I.1.

Η συνεισφορά κάθε χώρας ως μέλους της ΚΕΕΥ LifeWatch για κάθε πενταετή περίοδο εγκρίνεται από τη γενική
συνέλευση, λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου πολυετούς προγράμματος εργασίας και του σχετικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού του. Οι αποφάσεις σχετικά με τις συνεισφορές των πενταετών περιόδων λαμβάνονται συναινετικά
και, σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συναίνεση, με ειδική πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης. Οι προτεινόμενες
συνεισφορές για τα διάφορα μέλη κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας παρουσιάζονται στο τμήμα Α2.V του
παρόντος παραρτήματος.

Α2.I.2.

Οι συνεισφορές των χωρών βασίζονται στη γραμμική κλίμακα βάσει ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται
πάντα κατώτατο όριο συνεισφοράς για τις χώρες με λιγότερο εύρωστη οικονομία, καθώς και μέγιστο ποσό συνεισφο
ράς, σύμφωνα με αντικειμενικούς κανόνες, για καθεμία από τις χώρες με ευρωστότερη οικονομία.
Οι συνεισφορές των διακυβερνητικών οργανισμών που αποκτούν την ιδιότητα πλήρους μέλους της ΚΕΕΥ LifeWatch
υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση συναινετικά και, σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνε
ται συναίνεση, με ειδική πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης.

Α2.I.3.

Ο υπολογισμός της γραμμικής κλίμακας βάσει ΑΕΠ βασίζεται στο μερίδιο του ΑΕΠ επί του συνολικού ΑΕΠ των
μελών, χρησιμοποιώντας ως βάση για τον υπολογισμό στατιστικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Για τον καθορισμό του ύψους του ΑΕΠ για κάθε μέλος χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των τριών
προηγούμενων ετών. Για τις χώρες εκτός Ευρώπης χρησιμοποιούνται στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας
για την ίδια χρονική περίοδο.

Α2.I.4.

Οι συνεισφορές διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας
λαμβάνονται ευλόγως υπόψη οι αρχικές ή μεταγενέστερες επενδυτικές ανάγκες κατασκευής των κοινών εγκατα
στάσεων και του πρώτου ή των πρώτων κέντρων LifeWatch που συγκροτούνται σύμφωνα με το τμήμα Α2.II.

Α2.I.5.

Οι συνεισφορές μπορούν να καταβάλλονται σε χρήμα ή σε είδος. Το μέγιστο ποσοστό των συνεισφορών σε είδος δεν
υπερβαίνει το 85 % της εθνικής συνεισφοράς. Η ετήσια χρηματική συνεισφορά ύψους 15 % διατίθεται για την
κάλυψη των δαπανών κοινών εργασιών της ΚΕΕΥ LifeWatch.
Τα μέλη δύνανται να διαθέσουν μέρος ή το σύνολο των συνεισφορών τους σε είδος στα οικεία αποκεντρωμένα κέντρα
LifeWatch, αφού διασφαλιστεί η οικονομική διαχείριση των κοινών εγκαταστάσεων και ολοκληρωθεί η μεταφορά της
ελάχιστης χρηματικής συνεισφοράς του 15 % στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΕΥ LifeWatch, και εφόσον η εκπλή
ρωση και των δύο αυτών προϋποθέσεων βεβαιωθεί δεόντως από τον οικονομικό διευθυντή.

Α2.I.6

Για την αποτίμηση των συνεισφορών σε είδος τηρούνται οι κανόνες που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση στο
πλαίσιο των κανόνων εφαρμογής σχετικά με τις εν λόγω συνεισφορές σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοι
χείο ε).

Α2.II.

Συμπληρωματικές επενδυτικές συνεισφορές ή κάλυψη μεγαλύτερου μεριδίου των λειτουργικών δαπανών.
Τα μέλη δύνανται να αποφασίσουν να συνεισφέρουν περαιτέρω στην ανάπτυξη της ΚΕΕΥ LifeWatch είτε με συνει
σφορά στην αρχική επένδυση για τις πρώτες κοινές εγκαταστάσεις της ΚΕΕΥ LifeWatch ή στη μεταγενέστερη αναβάθ
μισή τους, είτε με την ανάπτυξη νέων αποκεντρωμένων κέντρων LifeWatch ή με την υλοποίηση σημαντικών βελ
τιώσεων στις κοινές υπηρεσίες. Οι συνεισφορές αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές συνεισφο
ρές της βασικής οικονομικής συνεισφοράς του τμήματος Α.2.I.

Α2.III.

Συνεισφορές νέων μελών

Α2.III.1. Οι βασικές χρηματοδοτικές συνεισφορές νέων μελών της ΚΕΕΥ LifeWatch καταβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες
που προβλέπονται στο τμήμα Α2.I του παρόντος παραρτήματος.
Α2.III.2. Οι χώρες που δεν προσχωρούν στην ΚΕΕΥ LifeWatch κατά την ίδρυσή της αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο πενταετούς
περιόδου καταβάλλουν το καθορισμένο αρχικό ποσοστό που τους αναλογεί και αντιστοιχεί στον εναπομένοντα χρόνο
της πενταετούς περιόδου κατά τον χρόνο προσχώρησής τους.
Α2.IV.

Άλλες αρχές σχετικά με τις συνεισφορές των μελών

Α2.IV.1. Τα μέλη δύνανται να κατανέμουν στις εκπροσωπούσες οντότητες τις συνεισφορές που παρατίθενται στα προηγούμενα
σημεία. Στην περίπτωση αυτή, η εκπροσωπούσα οντότητα είναι υπεύθυνη για τη συνεισφορά, με την επιφύλαξη της
τελικής ευθύνης που βαρύνει τα μέλη για την καταβολή της συνεισφοράς τους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρε
ώσεών τους.
Α2.IV.2. Τα μέλη και οι εκπροσωπούσες οντότητες συμφωνούν να χρησιμοποιούν από κοινού τα δεδομένα που έχουν υπό τον
έλεγχό τους και για τα οποία η γενική συνέλευση μπορεί να κρίνει ότι έχουν ενδιαφέρον για τον στόχο και τα καθή
κοντα της ΚΕΕΥ LifeWatch, εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία τα εν λόγω δεδομένα δεν εμπίπτουν στη
δημόσια σφαίρα ή στον έλεγχό τους, και με την επιφύλαξη της ανάληψης εκ μέρους της ΚΕΕΥ LifeWatch των δαπα
νών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους, εκτός εάν οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη συνεισφορά
μέλους σε είδος.
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Συνεισφορές των μελών κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (1)
Μέσος όρος ΑΕΠ 2010-2012
(εκατ. EUR)

Χρηματική συνεισφορά στην
ΚΕΕΥ LifeWatch (15 %)

Αποτίμηση έργων προς υλοποί
ηση με συνεισφορές σε είδος

BE Βέλγιο

367 426

959 644

5 437 980

EL Ελλάδα

208 144

543 631

3 080 576

ES Ισπανία

1 053 921

2 423 250

13 731 749

IT Ιταλία

1 565 433

3 599 354

20 396 342

NL Κάτω χώρες

595 058

1 554 172

8 806 972

PT Πορτογαλία

169 720

443 274

2 511 888

RO Ρουμανία

129 134

375 000

2 125 000

SI Σλοβενία

35 748

375 000

2 125 000

Χώρα

Οι δραστηριότητες της ΚΕΕΥ LifeWatch οι οποίες ασκούνται με τους πόρους που περιγράφονται στο άρθρο 14
παράγραφος 1 δεν συνεπάγονται αύξηση των συνεισφορών των κρατών που είναι μέλη της ΚΕΕΥ LifeWatch που
παρατίθενται στο προηγούμενο σημείο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής συνεισφοράς ύψους 15 %, που αυξάνε
ται με την προσχώρηση νέων κρατών, υπό την επιφύλαξη της δυνητικής αναθεώρησης και/ή αναπροσαρμογής που
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο στ).
Κατά την προσχώρησή τους στην ΚΕΕΥ LifeWatch, τα κράτη δεσμεύονται να καταβάλλουν ετησίως στην ΚΕΕΥ
LifeWatch τη χρηματική συνεισφορά ύψους 15 %. Η αξία του 85 % των συνεισφορών σε είδος αναπροσαρμόζεται με
βάση τον υπολογισμό της λειτουργικότητάς τους για τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες της ΚΕΕΥ LifeWatch.

(1) Τα ποσά υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών 2010, 2011 και 2012. Οι προβλεπόμενες ετήσιες συνεισφορές των μελών στην ΚΕΕΥ
LifeWatch προκύπτουν από τη διαίρεση διά του πέντε των αντίστοιχων αριθμητικών στοιχείων που παρουσιάζονται ως «Συνεισφορά στην
ΚΕΕΥ LifeWatch» στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Η αποτίμηση των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν με
συνεισφορές σε είδος καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δαπάνες συγκεκριμένων έργων που
προσδιορίζονται στο βιβλίο εξόδων της ΚΕΕΥ LifeWatch όπως καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου.

