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CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Denumire, sediu, amplasare și limbă de lucru
(1) Se creează o Infrastructură europeană de e-știință și tehnologie pentru cercetare în domeniul biodiversității și eco
sistemelor – consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare denumită în continuare „ERIC LifeWatch” instituită
sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) conform Regulamentului (CE)
nr. 723/2009 al Consiliului (1).
(2)

ERIC LifeWatch este o infrastructură de cercetare distribuită, organizată conform articolelor 2.3 și 2.4.

(3)

Sediul statutar al ERIC LifeWatch este la Sevilia, Regatul Spaniei (denumit în continuare stat membru gazdă).

(4)

Limba de lucru a ERIC LifeWatch este limba engleză.
Articolul 2
Sarcini și activități Componente ERIC

(1) Sarcina principală a ERIC LifeWatch este înființarea și funcționarea infrastructurii și sistemelor informatice nece
sare pentru a mobiliza și a integra datele și algoritmii pentru cercetarea în domeniul biodiversității și ecosistemelor,
inclusiv îmbunătățirea înțelegerii, corelărilor și sinergiilor cu alte provocări societale precum adaptarea la schimbările
climatice și atenuarea acestora, precum și asigurarea capacităților analitice.
(2) În acest scop, ERIC LifeWatch întreprinde și coordonează o serie de activități, care cuprind, dar nu se limitează la
următoarele:
(a) Exploatarea unei infrastructuri de cercetare distribuită care include asigurarea capacităților de mobilizarea bazată pe
cerere a datelor privind biodiversitatea; accesul integrat la resurse de date distribuite; prestarea serviciilor de căutare,
analiză, modelizare și vizualizare a datelor; asistență web și locală pentru utilizatori; și medii digitale pentru coope
rare și experimente științifice.
(b) Asistența acordată facilităților naționale și internaționale și cooperarea cu acestea pe bază de acorduri privind nivelul
serviciilor, în legătură cu mobilizarea datelor și schimbul de date; capacitatea computațională; și dezvoltarea unor
capacități noi de infrastructură – inclusiv explorarea rolului de intermediar care coordonează cerințele și planurile de
livrare între facilitățile naționale și internaționale, instituții și organizații, la cererea acestora.
(c) Crearea capacității pentru a promova noi oportunități de dezvoltare științifică la scară largă, pentru a permite colec
tarea accelerată de date cu ajutorul noilor tehnologii, pentru a susține procesul decizional bazat pe cunoștințe pen
tru gestionarea biodiversității și a ecosistemelor și pentru a susține programele de formare.
(d) Menținerea capacității pentru îmbunătățirea infrastructurii de cercetare, inovare și valorificare a cunoștințelor și
a tehnologiei, precum și dezvoltarea de noi capacități analitice.
(e) Asumarea oricăror alte sarcini strâns legate de activitățile de mai sus, stabilite prin decizia Adunării generale.
(1) JO L 206, 8.8.2009, p. 1.
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ERIC LifeWatch include:

(a) Facilități comune, cu sprijinul membrilor. Componentele principale ale facilităților comune se află în Spania (relații
instituționale, inclusiv organizații care acționează în calitate de furnizori de date și coordonează punctele de monito
rizare, serviciile administrativ, juridic și financiar ale ERIC LifeWatch, organizarea și coordonarea activităților TIC de
bază și ale construcției și operațiunilor distribuite ale acestuia); în Italia (organizarea și coordonarea serviciilor
LifeWatch pentru comunitatea din domeniul biodiversității) și în Țările de Jos (coordonarea laboratoarelor virtuale și
a inovărilor), fără a aduce atingere posibilității de a înființa componente ale facilităților comune pe teritoriul altor
membri.
(b) Centrele distribuite ale LifeWatch, altele decât facilitățile comune, care fac parte din ERIC LifeWatch, înființate con
form condițiilor stabilite de Adunarea generală pentru membrul pe teritoriul căruia se află acestea. Condițiile respec
tive includ dispoziții cu privire la responsabilitatea financiară și răspunderea membrului pe al cărui teritoriu se află
centrul distribuit.
(4) ERIC LifeWatch încheie acorduri privind nivelul serviciilor cu membri, cu centre și cu entități juridice în vederea
reglementării operațiunilor și serviciilor pentru ERIC LifeWatch pe bază de colaborare, fără a aduce atingere posibilității
de a presta aceste servicii sub forma contribuțiilor în natură.
(5) Obiectul principal de activitate al ERIC LifeWatch nu are scop lucrativ. ERIC LifeWatch poate desfășura activități
economice limitate strâns legate de obiectul său de activitate, cu condiția ca acestea să nu pericliteze atingerea obiective
lor sale principale care nu au scop lucrativ.
(6) ERIC LifeWatch poate promova exploatarea datelor și a produselor din Copernicus, programul Uniunii Europene
de observare a Pământului. Informațiile despre mediu sunt deosebit de importante pentru înțelegerea modului în care se
schimbă planeta noastră și ecosistemele acesteia.
CAPITOLUL 2
MEMBRI

Articolul 3
Membri și entități reprezentante
(1)

Entitățile de mai jos pot deveni membri ai ERIC LifeWatch sau observatori fără drept de vot:

(a) statele membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare „state membre”);
(b) țările asociate;
(c) țări terțe, altele decât țările asociate;
(d) organizațiile interguvernamentale.
(2) Anexa 1 prezintă lista cu membrii și observatorii ERIC LifeWatch și cu entitățile reprezentante ale acestora. Adu
narea generală actualizează lista cu membrii și observatorii din anexa 1, iar directorul general actualizează lista cu
entitățile reprezentante după primirea anunțului relevant de la membrul împuternicit să facă numiri conform cerințelor
prevăzute în normele de aplicare. Membrii și observatorii pot fi reprezentați de una sau mai multe entități publice, dar
nu mai mult de trei, inclusiv regiuni, sau de entități private care prestează servicii publice. Aceste entități reprezentante
sunt numite conform regulilor și procedurilor proprii ale membrului. Membrii și observatorii stabilesc durata mandatu
lui reprezentanților lor, precum și capacitatea acestora de exercitare a drepturilor și obligațiilor prevăzute.
(3) Adunarea generală se va asigura că statele membre sau țările asociate dețin în solidar majoritatea drepturilor de
vot în cadrul Adunării generale, precum și majoritatea membrilor din Comitetul permanent. Adunarea generală va sta
bili orice modificare necesară a drepturilor de vot pentru a se asigura că ERIC respectă în permanență această cerință.
(4)

Membrii de la momentul înființării ERIC LifeWatch sunt denumiți „membri fondatori”.
Articolul 4
Acceptarea membrilor și a observatorilor

(1)

Condițiile pentru acceptarea noilor membri sunt următoarele:

(a) Statele membre, țările asociate și țările terțe – altele decât țările asociate – solicită în scris președintelui Adunării
generale acordarea statutului de membru.
(b) Solicitarea de acordare a statutului de membru include maxim trei entități care reprezintă membrul în Adunarea
generală.
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(c) Cererea descrie modalitatea în care solicitantul contribuie la obiectivele și activitățile ERIC LifeWatch prevăzute la
articolul 2 și modalitatea în care acesta își îndeplinește obligațiile.
(d) Adunarea generală acceptă țările asociate prin vot cu majoritate simplă. Adunarea generală acceptă țările terțe –
altele decât țările asociate – prin vot cu majoritate absolută.
(e) Adunarea generală poate decide acceptarea unui membru nou după primirea raportului Comitetului executiv care
conține termenele și condițiile pe baza cărora solicitantul poate deveni membru al ERIC LifeWatch.
(2) O organizație interguvernamentală solicită statutul de membru președintelui Adunării generale și poate fi acceptată
prin vot cu majoritate calificată conform condițiilor stabilite de Adunarea generală după primirea raportului Comitetului
executiv prevăzut în secțiunea anterioară 1 litera (e).
(3) Niciun membru nou al ERIC LifeWatch nu se poate retrage cel puțin pe durata rămasă din perioada de cinci ani în
curs în momentul aderării sale. Dacă un membru nou este acceptat după primii trei ani dintr-o perioadă de planificare
de cinci ani, el rămâne membru cel puțin pe durata rămasă din perioada de cinci ani în curs în momentul acceptării sale
și perioadele succesive de planificare de cinci ani, cu excepția cazului în care se solicită retragerea pentru următoarea
perioadă de cinci ani conform articolului 5 alineatul (2).
(4) Statele membre, țările asociate, țările terțe – altele decât țările asociate – sau organizațiile interguvernamentale care
doresc să contribuie la ERIC LifeWatch, dar care nu sunt încă în poziția de aderare ca membri, solicită președintelui
Adunării generale în scris acordarea statutului de observator.
(5)

Condițiile de acceptare a observatorilor sunt următoarele:

(a) Observatorii sunt acceptați pe o perioadă de doi ani. Această perioadă se poate prelungi cel mult încă doi ani.
Înainte de finalul perioadei corespunzătoare, observatorul solicită să devină membru sau să părăsească ERIC
LifeWatch. În cazuri excepționale, Adunarea generală poate decide prin vot cu majoritate simplă să prelungească
mandatul observatorului cu o perioadă suplimentară de cel mult doi ani.
(b) Acceptarea observatorilor necesită aprobarea Adunării generale prin vot cu majoritate simplă.
Articolul 5
Retragerea unui membru/Revocarea statutului de membru sau de observator
(1) Statutul de membru se acordă pe perioade de minim cinci ani și se păstrează pe perioade succesive de cinci ani pe
întreaga durată a ERIC LifeWatch. Angajamentul financiar de cinci ani respectă Programul de lucru multianual și bugetul
orientativ conform anexei 2.
(2) Un membru se poate retrage la finalul celui de al treilea an dintr-o perioadă de cinci ani dacă își notifică intenția
de retragere înainte de finalul celui de al doilea an din perioada de cinci ani. Membrii sunt informați cu privire la orice
solicitare de retragere în decurs de 15 zile de la primirea solicitării.
(3) Înainte ca retragerea să intre în vigoare, membrul care se retrage trebuie să își îndeplinească atât obligațiile finan
ciare precum și celelalte obligații. În cazul în care facilitățile comune sau centrele distribuite sau alte active ale ERIC
LifeWatch se află pe teritoriul unui membru care se retrage, membrul respectiv poate recupera aceste active în schimbul
unei compensații echitabile stabilită de Adunarea generală.
(4) Adunarea generală suspendă drepturile de vot ale unui membru dacă membrul respectiv nu și-a achitat datoriile
timp de un an de la începutul anului fiscal.
(5) Adunarea generală are competența de a revoca statutul de membru sau de observator dacă sunt îndeplinite urmă
toarele condiții:
(a) membrul sau observatorul în cauză se face vinovat de încălcarea gravă a uneia sau mai multor obligații care decurg
din prezentul statut;
(b) membrul sau observatorul nu a rectificat situația de încălcare a obligațiilor în termen de șase luni de la notificarea
scrisă din partea președintelui Adunării generale în urma adoptării procesului verbal al Adunării generale prin care
s-a confirmat încălcarea.
Comitetul executiv informează Adunarea generală în cazul în care un membru sau un observator își încalcă în mod
constant obligațiile prevăzute în statut și îi solicită membrului sau observatorului respectiv să își îndeplinească
obligațiile. Dacă membrul sau observatorul respectiv nu dă curs solicitării într-o perioadă de șase luni, Comitetul execu
tiv propune Adunării generale să revoce statutul de membru sau de observator.
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Membrul sau observatorul respectiv are dreptul să își motiveze poziția în fața Adunării generale înainte ca Adunarea
generală să decidă în această privință.
Adunarea generală decide prin vot cu majoritate calificată dacă să revoce sau nu statutul de membru sau de observator.
CAPITOLUL 3
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ȘI ALE OBSERVATORILOR

Articolul 6
Membri
(1)

Printre drepturile membrilor se numără următoarele:

(a) dreptul de a participa și de a vota în Adunarea generală;
(b) dreptul de a accesa informațiile și serviciile furnizate de ERIC LifeWatch; și
(c) orice alte drepturi prevăzute în prezentul statut sau incluse în normele de aplicare.
(2)

Fiecare membru:

(a) sprijină și facilitează obiectivele, sarcinile și guvernanța ERIC LifeWatch;
(b) identifică entitățile care reprezintă membrul respectiv;
(c) înființează și menține un Comitet național de sprijin al LifeWatch pentru a promova adoptarea unor standarde rele
vante în proiectele naționale de creare a resurselor și a instrumentelor; promovează absorbția serviciilor în rândul
comunităților științifice și al cercetătorilor din diverse domenii de cunoaștere legate de biodiversitate, inclusiv știința
ecosistemelor și bioinformatică și, de asemenea, colectează feedback și contribuții din partea furnizorilor și
utilizatorilor;
(d) face contribuții conform anexei 2; și
(e) sprijină orice altă activitate stabilită conform cadrului ERIC LifeWatch care rezultă din statut sau din normele de
aplicare.
Articolul 7
Observatori
(1)

Printre drepturile observatorilor se numără următoarele:

(a) dreptul de a participa la Adunarea generală, fără drept de vot;
(b) dreptul de a permite comunității sale de cercetare să participe la evenimentele ERIC LifeWatch, precum ateliere,
conferințe, cursuri de formare, la tarife preferențiale, în măsura în care spațiul disponibil o permite;
(c) dreptul de a permite comunității sale de cercetare să aibă acces la sprijinul ERIC LifeWatch pentru elaborarea de
sisteme, procese și servicii relevante.
(2)

Fiecare observator numește o entitate reprezentantă.
CAPITOLUL 4
GUVERNANȚĂ

Articolul 8
Adunarea generală
(1)

Organul de conducere de cel mai înalt nivel al ERIC LifeWatch este Adunarea generală.

(2)

Adunarea generală este responsabilă de conducerea generală și supravegherea ERIC LifeWatch.

(3)

Adunare generală decide cu privire la următoarele:

(a) acordurile privind nivelul serviciilor și orice alte acorduri cu terțe părți;
(b) acceptarea și revocarea statutului de membru și de observator;
(c) aprobarea normelor de aplicare, a orientărilor sau a altor decizii necesare pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor și
a activităților ERIC LifeWatch;
(d) aprobarea raportului anual;
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(e) aprobarea normelor de aplicare cu privire la contribuțiile în natură;
(f)

aprobarea, o dată la cinci ani, a programului de lucru multianual și a bugetului orientativ și a revizuirii și/sau adap
tării acestora dacă modificarea cotizațiilor de membru este suficient de semnificativă pentru a justifica o replanifi
care legitimă a acestora;

(g) aprobarea bugetului anual;
(h) numirea membrilor Comitetului permanent;
(i)

numirea și moțiuni de cenzură cu privire la membrii Consiliului executiv, inclusiv la directorul general;

(j)

înființarea organismelor subsidiare necesare pentru funcționarea corespunzătoare a ERIC LifeWatch;

(k) aprobarea orientărilor cu privire la elemente de interes comun referitoare la comitetele naționale de sprijin ale
LifeWatch;
(l)

condițiile de cooperare cu organizații și rețele internaționale având aceleași scopuri și sarcini și condițiile în care
Comitetul executiv poate stabili relații de lucru cu guverne și organizații guvernamentale sau neguvernamentale,
naționale sau internaționale;

(m) amplasamentul facilităților comune;
(n) propunerile de modificare a statutului;
(o) dizolvarea ERIC LifeWatch;
(p) orice alte aspecte atribuite Adunării generale prin prezentul statut sau prin normele de aplicare; și
(q) orice alt aspect necesar pentru ERIC LifeWatch în vederea îndeplinirii sarcinilor și activităților sale.
(4) Adunarea generală este formată din reprezentanții membrilor și ai observatorilor. Observatorii pot lua cuvântul cu
acordul președintelui Adunării generale. Fără a aduce atingere majorității necesare conform articolului 3 alineatul (3),
fiecare membru are dreptul la un vot în Adunarea generală. Membrul numește un șef de delegație cu drept de vot pen
tru toate entitățile reprezentante desemnate de acesta.
(5) Adunarea generală se reunește cel puțin o dată pe an. Comitetul executiv și Comitetul permanent pot convoca
o reuniune extraordinară a Adunării generale dacă apar situații importante care nu pot fi amânate până la următoarea
reuniune programată a Adunării generale. Se poate convoca o reuniune a Adunării generale extraordinare cu o majori
tate calificată a voturilor tuturor membrilor. În cadrul reuniunilor extraordinare ale Adunării generale, voturile se pot
exprima și prin poștă sau prin mijloace de telecomunicații conform regulamentului de procedură al Adunării generale.
(6) Adunarea generală alege un președinte, precum și un vice-președinte care ține locul președintelui în absența aces
tuia și în cazul unui conflict de interese, din rândul delegațiilor membrilor, pe o perioadă de doi ani care se poate
prelungi cu încă doi ani. Președintele stabilește locul, ora și ordinea de zi a reuniunii Adunării generale, care vor fi
comunicate membrilor cu trei luni înainte. Membrii Adunării generale pot face propuneri pentru ordinea de zi conform
regulilor de procedură ale Adunării generale.
(7) Cvorumul pentru o reuniune valabilă a Adunării generale este întrunit în cazul în care 50 % din membri sunt
prezenți, reprezentând peste 50 % din contribuțiile în numerar. Dacă nu se întrunește cvorumul, președintele poate con
voca o nouă reuniune, care va fi notificată în scris membrilor cu o lună înainte de noua reuniune care va avea nevoie de
același cvorum pentru a fi valabilă.
(8) Un membru poate fi reprezentat de un alt membru dacă notifică în scris președintele înainte de orice reuniune
a Adunării generale.
(9) Adunarea generală depune eforturi pentru a lua decizii prin consens. Dacă nu se poate ajunge la un consens,
deciziile sunt luate prin vot în funcție de tipul de majoritate prevăzut de normele de aplicare cu privire la regulamentul
de procedură al Adunării generale. Aceste norme de aplicare stabilesc majoritatea prevăzută fără a aduce atingere
articolului 3 alineatul (3) și majorităților specifice prevăzute în statut.
Este nevoie de majoritatea calificată pentru adoptarea următoarelor decizii:
(a) acceptarea organizațiilor interguvernamentale ca membri, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).
(b) Revocarea statutului de membru sau de observator, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5).
(c) Convocarea unei reuniuni extraordinare a Adunării generale, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5).
(d) Lichidarea ERIC LifeWatch, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1).
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(e) Propunerile de modificare a statutului, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1).
(f) Modificarea amplasamentului sediului statutar, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2).
(g) Programul de lucru și bugetul.
(h) Contribuțiile financiare de bază ale membrilor.
(i) Aprobarea raportului anual și a conturilor anuale.
(j) Numirea și destituirea directorului general și ale oricărui alt membru al Comitetului executiv.
(k) Alegerea președintelui și a vice-președintelui Adunării generale.
(l) Adoptarea și modificarea normelor de aplicare.
(10) Pentru stabilirea majorității voturilor prevăzută de statut sau de normele de aplicare, termenii de mai jos au urmă
toarele sensuri:
(a) „consens” înseamnă aprobarea de către toți membrii, fără nicio obiecție oficială și fără nevoia de a vota cu privire la
propunere, fără a aduce atingere dreptului de a reda rezervele sau înțelegerile fără caracter obligatoriu în procesul
verbal al reuniunii. Dacă un membru ridică o obiecție, Adunarea generală votează oficial conform regulilor specifice
privind majoritatea voturilor stabilite pentru aspectele în legătură cu care trebuie să se ia o decizie;
(b) „majoritate simplă” înseamnă majoritatea voturilor membrilor prezenți la reuniune;
(c) „majoritate absolută” înseamnă mai mult de 1/2 din voturile membrilor prezenți sau reprezentați prin împuternicit
la reuniune, reprezentând mai mult de 50 % din contribuțiile în numerar;
(d) „majoritate calificată” înseamnă cel puțin 2/3 din voturile membrilor prezenți sau reprezentați prin împuternicit la
reuniune, reprezentând mai mult de 50 % din contribuțiile în numerar.
Articolul 9
Comitetul executiv
(1)

Comitetul executiv este responsabil de gestionarea curentă a ERIC LifeWatch.

(2) Comitetul executiv pregătește reuniunile Adunării generale, pune în aplicare deciziile acesteia și coordonează și
gestionează activitățile generale ale ERIC LifeWatch.
(3) Comitetul executiv asigură consecvența, coerența și stabilitatea serviciilor de infrastructură prin decizii cu privire la
punerea în aplicare precum și prin coordonare între facilitățile comune și centrele distribuite.
(4) Membrii Comitetului executiv sunt numiți de Adunarea generală. Comitetul executiv este format din maxim cinci
membri și minim trei membri: directorul general, directorul financiar și directorul de tehnologii ale informației și comu
nicațiilor, aceștia fiind angajați ai ERIC LifeWatch. Directorul general este președintele Comitetului executiv. Mandatul
membrilor Comitetului executiv este de cinci ani, cu posibilitate de reînnoire. Adunarea generală aprobă protocoalele cu
privire la conflictul de interese care implică membri ai Comitetului executiv. Directorul general este reprezentantul legal
al ERIC LifeWatch.
(5)

Adunarea generală poate stabili termenii de referință pentru sarcinile Comitetului executiv.

(6) Comitetul executiv este răspunzător în solidar în fața Adunării generale pentru toate activitățile sale. Dacă se
aprobă o moțiune de cenzură, directorul general și toți membrii Comitetului executiv demisionează, cu excepția cazului
în care moțiunea vizează anumiți membri al Comitetului executiv, caz în care membrii în cauză sunt obligați să
demisioneze.
(7) În timpul primei perioade de cinci ani de la înființarea ERIC LifeWatch și pe parcursul întregii perioade de
funcționare efectivă, Adunarea generală poate decide să atribuie integral sau parțial directorului general competențele
Comitetului executiv.
Articolul 10
Organisme subsidiare
(1) Adunarea generală înființează Comitetul permanent, Comitetul financiar, Consiliul consultativ științific și tehnic,
Comitetul de etică precum și orice alte comitete necesare pentru funcționarea corespunzătoare a ERIC LifeWatch. Adu
narea generală aprobă normele de aplicare și orientările, inclusiv normele de aplicare a procedurilor privind înființarea și
funcționarea corespunzătoare a acestora.
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Comitetul permanent este format din șefii delegațiilor statelor membre conform articolului 8 alineatul (4) și are maxi
mum 10 membri. Aceștia sunt aleși de Adunarea generală pe perioade de trei ani, cu posibilitate de reînnoire. Președinții
Adunării generale și al Comitetului financiar sunt membri din oficiu ai Comitetului permanent. Comitetul permanent se
reunește de cel puțin trei ori pe an cu Comitetul executiv conform normelor de aplicare.
(2)

Comitetul permanent:

(a) răspunde de supravegherea și controlul gestionării ERIC LifeWatch de către Comitetul executiv în timpul perioadelor
dintre sesiunile Adunării generale conform articolului 8 alineatul (5);
(b) este informat cu privire la toate aspectele referitoare la gestionarea ERIC LifeWatch conform solicitării oricărui mem
bru al acestuia și raportează către Adunarea generală și în special cu privire la orice abateri bugetare și tehnice
semnificative de la bugetul și activitățile multianuale programate;
(c) face recomandări directorului financiar cu privire la elaborarea proiectelor de buget conform articolului 14.
(3) Normele de aplicare reglementează numirea membrilor și condițiile în care comitetul de etică își exercită funcțiile.
Adunarea generală, Comitetul permanent sau Comitetul executiv poate invita Comitetul de etică să facă recomandări cu
privire la aspecte concrete privind politicile ERIC descrise la articolele 9 alineatul (4), 12, 13, 15 și 17.
CAPITOLUL 5
RAPORTAREA CĂTRE COMISIE

Articolul 11
Raportarea către Comisia Europeană
(1) ERIC LifeWatch întocmește un raport anual de activitate privind, în special, aspectele științifice, operaționale și
financiare ale activităților sale. Raportul se aprobă de către Adunarea generală și se transmite Comisiei Europene, pre
cum și autorităților publice relevante, în termen de șase luni de la sfârșitul exercițiului financiar respectiv. Raportul res
pectiv este pus la dispoziția publicului.
(2) ERIC LifeWatch informează Comisia în privința oricăror împrejurări care amenință să pună în mod serios în peri
col îndeplinirea sarcinilor sau să împiedice respectarea de către ERIC LifeWatch a cerințelor stabilite în Regulamentul
(CE) nr. 723/2009.
CAPITOLUL 6
POLITICI

Articolul 12
Politici de ocupare a forței de muncă
(1) ERIC LifeWatch nu discriminează în funcție de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, incapacitate fizică sau mintală, orien
tare sexuală sau stare civilă sau parentală. Această politică se aplică și tuturor drepturilor, privilegiilor și activităților
personalului. ERIC LifeWatch se poate implica în politici de acțiune pozitivă cu privire la personalul feminin, iar în acest
scop Adunarea generală aprobă un plan de acțiune pozitivă înainte de anunțarea oricărui contract cu personalul.
(2) Directorul general are autoritate de conducere asupra personalului și este responsabil de condițiile de angajare și
de orice post scos la concurs, în limitele bugetare aprobate de Adunarea generală, prin norme de aplicare, orientări și
decizii privind politicile adoptate de Adunarea generală. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, directorul general
poate delega funcții specifice unuia sau mai multor membri al Comitetului executiv.
(3) Activitățile de recrutare, intervievare, angajare și promovare/retrogradare ale ERIC LifeWatch sunt realizate con
form principiilor prevăzute la alineatul (1) și respectă principiile și limitările cu privire la ocuparea forței de muncă
stabilite în normele de aplicare, orientările sau în mandatele sau politicile generale aprobate de Adunarea generală.
(4) Politicile de ocupare a forței de muncă stabilite în normele de aplicare se bazează pe principiile și condițiile apro
bate de Adunarea generală și respectă legile și reglementările aplicabile ale statului membru gazdă sau legile din țara în
care se desfășoară activitățile ERIC LifeWatch.
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Articolul 13
Politici de achiziții și scutiri de taxe
(1) Toate ofertele se publică pe site-ul web al ERIC LifeWatch și pe teritoriile membrilor și ale observatorilor. ERIC
LifeWatch include o declarație a licitațiilor pentru achiziții în raportul anual de activitate.
(2) Adunarea generală aprobă norme de aplicare cu privire la achiziții publice care stabilesc suma minimă începând de
la care contractele se atribuie doar după avizul Consiliului consultativ științific și tehnic.
(3) Politica de achiziții a ERIC LifeWatch se bazează pe principiile transparenței, nediscriminării și concurenței, luând
în considerare nevoia de a asigura îndeplinirea de către oferte a cerințelor tehnice, financiare și de livrare optime,
anunțând, în același timp, din timp industria și furnizorii de servicii cu privire la specificațiile impuse.
Scutirile de taxe conform articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 se limitează la
achiziția de către ERIC LifeWatch, inclusiv de către facilitățile comune definite la articolului 2 alineatul (3), a bunurilor și
serviciilor necesare pentru uzul său oficial și activități nelucrative, având valori substanțiale, înțelegând prin acest lucru
cazul în care suma impozabilă a operațiunii documentate în factura aferentă este egală cu sau mai mare de 300,50 EUR
și este plătită în întregime de către ERIC LifeWatch. Nu se aplică alte limitări.
Articolul 14
Resurse, politici bugetare, răspundere și asigurare
(1) Resursele LifeWatch ERIC constau în cotizațiile de membru, granturi, donații, contracte și orice altă sursă cu pri
vire la activitatea sa cu scop nelucrativ, fără a aduce atingere alineatelor (2) și 3. Activitățile economice sunt strâns legate
de sarcinile și activitățile sale și nu periclitează îndeplinirea acestora. Veniturile din activități economice sunt înregistrate
separat la prețul pieței aplicat sau, dacă nu se poate stabili, la costul integral la care se adaugă o marjă de profit
rezonabilă.
(2) Bugetul ERIC LifeWatch este întocmit pentru Comitetul executiv de către directorul financiar, conform recomandă
rilor Comitetului permanent și este supus aprobării Adunării generale de către Comitetul executiv, conform recomandă
rilor Comitetului permanent. Acesta este gestionat de Comitetul executiv, sub rezerva avizului Comitetului financiar,
conform principiilor bunei gestiuni financiare, al echilibrului bugetar și al transparenței. Comitetul financiar este format
din reprezentanți ai membrilor numiți conform procedurii stabilite în normele de aplicare aprobate de Adunarea
generală.
Pentru a respecta aceste principii, Comitetul executiv:
(a) asigură contabilitatea reală și corectă a tuturor veniturilor și cheltuielilor;
(b) stabilește controalele interne, inclusiv auditurile interne, pentru a spori utilizarea eficace și eficientă a resurselor;
(c) solicită examinarea anuală a conturilor ERIC LifeWatch de către auditorii numiți de Adunarea generală și transmite
raportul scris al acestora către toți membrii, împreună cu observațiile directorului general și ale membrilor Comite
tului executiv.
(3) ERIC LifeWatch este răspunzător pentru datoriile sale. Membrii nu răspund în solidar pentru datoriile ERIC
LifeWatch. Răspunderea membrilor pentru datoriile ERIC LifeWatch este limitată la cotizațiile acestora.
(4) Comitetul executiv ia măsurile adecvate pentru acoperirea riscurilor specifice creării și funcționării ERIC
LifeWatch.
Articolul 15
Accesul la facilitățile ERIC LifeWatch și politica în materie de diseminare
(1) ERIC LifeWatch facilitează cercetarea și învățarea și nu limitează accesul la datele și algoritmii disponibili decât
dacă aceștia intră în conflict cu condițiile de utilizare convenite în prealabil cu proprietarul (proprietarii).
(2) LifeWatch își creează și operează infrastructura de cercetare în domeniul biodiversității și ecosistemelor la nivel
european. Serviciile prestate sunt stabilite prin decizia Adunării generale, care poate face distincție între serviciile pres
tate către membri și nemembri și cercetătorii acestora.
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(3) Deciziile cu privire la stabilirea serviciilor prioritare prestate de ERIC LifeWatch sunt adoptate de Adunarea gene
rală, luând în considerare rezultatul procesului independent de evaluare desfășurat de Consiliul consultativ științific și
tehnic.
(4) În cazul în care capacitatea de a acorda acces este limitată din motive financiare și/sau tehnice, Adunarea generală
stabilește, în limitele resurselor sale disponibile, programe competitive de granturi pentru a le permite solicitanților
câștigători să beneficieze de capacitățile propuse. Solicitările din orice țară din lume sunt evaluate de către Comitete
independente de evaluare numite de Comitetul executiv, în urma sugestiilor primite din partea Consiliului consultativ
științific și tehnic. Programele de granturi, procedura de evaluare și termenii de referință stabiliți de Adunarea generală
respectă cerințele generale de excelență științifică și practici corecte.
(5) Comitetul executiv poate propune Adunării generale politici referitoare la cerințele privind relațiile juridice gene
rale sau ad-hoc cu utilizatorii de date. Publicul larg va avea acces, cu excepția cazurilor în care serviciile sau resursele în
cauză fac obiectul unor condiții de licențiere limitative impuse de proprietarii acestora. ERIC LifeWatch respectă politi
cile și reglementările aplicabile ale Uniunii Europene.
(6) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, cu o majoritate absolută a voturi
lor, Adunarea generală poate decide să aplice taxe pentru accesul general la anumite comunități sau la toate comu
nitățile, în legătură cu serviciile specifice furnizate de ERIC LifeWatch, precum și să licențieze propriile instrumente sau
produse, fie ca instrumente sau produse comune fie ca instrumente sau produse supuse licențierii.
(7) Accesul la date și politica în materie de diseminare a ERIC LifeWatch respectă bunele practici internaționale cu
privire la datele publice, cum sunt cele stabilite de Uniunea Europeană, și recunosc drepturile proprietarilor de date și
algoritmi și țin cont de orice aspecte etice sau juridice aferente. ERIC LifeWatch promovează excelența în cercetare, pre
dare și învățare și susține cultura „bunei practici” prin activități de promovare și de formare.
(8) ERIC LifeWatch încurajează cercetătorii care folosesc ERIC LifeWatch să pună rezultatele cercetării lor la dispoziția
publicului și le solicită cercetătorilor membrilor să pună la dispoziție rezultatele prin ERIC LifeWatch.
(9) Politica în materie de diseminare identifică diversele grupuri țintă, iar ERIC LifeWatch folosește mai multe canale
pentru a ajunge la aceste grupuri, cum ar fi portaluri web, buletine informative, ateliere, participare la conferințe, arti
cole în reviste și cotidiene.
Articolul 16
Evaluări științifice și tehnice
(1) ERIC LifeWatch stabilește un Consiliu consultativ științific și tehnic ca organism independent format din oameni
de știință și experți calificați. Mandatul său este propus de Comitetul executiv spre aprobare Adunării generale. Membrii
Consiliului consultativ științific și tehnic sunt numiți pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate de reînnoire. Consiliu
consultativ științific și tehnic poate face recomandări Comitetului executiv. Aceste recomandări sunt prezentate integral
Adunării generale, care poate emite norme de aplicare sau orientări pentru îndrumarea Comitetului executiv.
(2) Adunarea generală poate aproba o remunerație adecvată pentru sarcinile asumate de către membrii Consiliului
consultativ științific și tehnic și ai Comitetelor de evaluare.
(3) În al patrulea an al fiecărei perioade de cinci ani de planificare se înființează un Comitet de evaluare ad-hoc pentru
a analiza performanțele științifice și tehnice generale ale ERIC LifeWatch și pentru a face recomandări strategice pentru
următoarea perioadă de cinci ani. Membrii acestuia sunt numiți de Adunarea generală, ținând cont de recomandările
Consiliului consultativ științific și tehnic. Aceștia sunt numiți cu titlu personal, nu ca reprezentanți ai unei țări sau ai
unei instituții.
Articolul 17
Politici privind accesul la date și drepturi de proprietate intelectuală
(1) ERIC LifeWatch confirmă că o parte din valoarea sa de infrastructură se bazează pe creșterea beneficiilor aduse de
cunoștințele existente în domeniul public. Se preferă principiile de tip sursă deschisă (open source) și cu acces liber.
(2) ERIC LifeWatch îndrumă cercetătorii pentru a se asigura că cercetarea desfășurată cu ajutorul materialelor puse la
dispoziție prin ERIC LifeWatch, este realizată într-un cadru care recunoaște drepturile proprietarilor de date și dreptul la
viață privată. Se asigură proveniența datelor, iar când depinde de furnizarea de resurse de date externe și/sau de alte
infrastructuri, politica de date a ERIC LifeWatch respectă acordurile cu acești parteneri conform prezentului articol și
este gestionată de unul din membrii Comitetului executiv stabilit de Adunarea generală.
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(3) Utilizatorii și prestatorii de servicii, care au acces la date, know-how și alte resurse privind drepturile de proprie
tate intelectuală aflate în custodia ERIC LifeWatch sau generate de acesta, confirmă drepturile de proprietate intelectuală
și alte drepturi ale proprietarilor garantate prin protocoalele sau acordurile privind transmiterea informațiilor și memo
randumurile de înțelegere. Utilizatorii de date și prestatorii de servicii ERIC LifeWatch trebuie să dea dovadă de diligență
în asigurarea gestionării corespunzătoare a drepturilor asupra datelor pe care le au în custodie.
(4) ERIC LifeWatch se asigură că utilizatorii sunt de acord cu termenele și condițiile care guvernează accesul și că
există măsuri de securitate corespunzătoare aplicabile stocării și manipulării interne.
(5) ERIC LifeWatch publică măsurile cu privire la investigarea și soluționarea acuzațiilor de comportament profesional
intern necorespunzător, breșe de securitate sau încălcarea confidențialității datelor și serviciilor pe care le are în custodie.
CAPITOLUL 7
DURATĂ, LICHIDARE, DISPUTE, LEGE APLICABILĂ ȘI PREVEDERI PRIVIND MODIFICĂRILE

Articolul 18
Durată
ERIC LifeWatch se înființează pe o perioadă nedeterminată.
Articolul 19
Lichidare și insolvență
(1)

Lichidarea ERIC LifeWatch se decide prin vot cu majoritate calificată în cadrul Adunării generale.

(2) Fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei de lichidare a ERIC
LifeWatch, ERIC LifeWatch informează Comisia Europeană cu privire la decizie.
(3) La adoptarea deciziei de lichidare a ERIC LifeWatch, acționând în conformitate cu legislația din jurisdicția statului
membru gazdă, Comitetul executiv al acesteia ia măsurile necesare pentru lichidarea activelor și a activităților acesteia,
conform următoarelor principii:
(a) Se restituie orice element de sprijin material pus la dispoziție de către membrul care găzduiește o infrastructură
comună sau un centru distribuit.
(b) Orice alte active se folosesc pentru a acoperi datoriile ERIC LifeWatch și costurile aferente lichidării. Orice excedent
financiar se distribuie între membrii din momentul lichidării proporțional cu contribuțiile financiare de bază totale
ale acestora efectuate de la începutul funcționării ERIC LifeWatch.
(c) În ceea care privește contribuțiile în natură și de alt tip, după aprobarea Adunării generale și în măsura în care este
posibil, Comitetul executiv poate transfera activitățile și know-how-ul ERIC LifeWatch unor instituții cu obiective
similare. În cazul în care nu există instituții echivalente, activele – altele decât excedentul financiar rămas după plata
datoriilor ERIC LifeWatch – se distribuie membrilor proporțional cu contribuțiile anuale acumulate ale acestora, cu
excepția cazului în care acordul privind nivelul serviciilor prevede altfel. Acolo unde este posibil, activele se alocă
membrilor care le-au furnizat drept contribuție.
(4) Lichidarea care duce la dezafectarea LifeWatch respectă termenele aplicabile retragerii și încetării calității de mem
bru prevăzute la articolul 5, alineatele (1), (2) și (6).
(5) ERIC LifeWatch își încetează existența la data publicării de către Comisia Europeană a anunțului corespunzător în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 20
Legislație aplicabilă
ERIC LifeWatch este reglementat, în următoarea ordine de prioritate:
(a) de dreptul Uniunii Europene, în special Regulamentul (CE) nr. 723/2009 și deciziile la care fac trimitere articolele 6
alineatul (1) litera (a) și 11 alineatul (1) din regulament;
(b) de dreptul statului membru gazdă, în cazul aspectelor care nu sunt reglementate de dreptul Uniunii Europene (sau
care sunt reglementate numai parțial de dreptul Uniunii Europene);
(c) de statut și de normele de aplicare a acestuia.

C 89/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.3.2017

Articolul 21
Litigii
(1) Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe asupra litigiilor dintre membri cu privire la
ERIC LifeWatch sau dintre membri și ERIC LifeWatch, precum și asupra oricăror alte litigii în care Uniunea Europeană
este parte.
(2) Legislația Uniunii Europene cu privire la jurisdicție se aplică litigiilor dintre ERIC LifeWatch și terțe părți. În cazu
rile în care litigiile respective nu sunt reglementate de legislația Uniunii Europene, legislația statului membru gazdă deter
mină jurisdicția competentă pentru soluționarea unor astfel de litigii.
Articolul 22
Accesibilitatea statutului
Statutul este actualizat și pus la dispoziția publicului pe site-ul web al ERIC LifeWatch și la sediul statutar, precum și la
sediile facilităților comune și în fiecare centru distribuit al LifeWatch.
Articolul 23
Modificări ale statutului
(1) Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (3), propunerile de modificare a statutului, inclusiv a anexei 2, sunt
adoptate cu majoritate calificată a voturilor membrilor ERIC LifeWatch. Membrii care votează împotriva modificării pro
puse se pot retrage din ERIC LifeWatch după stingerea obligațiilor restante.
(2) Orice membru care este sprijinit de cel puțin alți doi membri poate face propuneri de modificare. Modificările
propuse se prezintă președintelui Adunării generale cu cel puțin trei luni înainte de reuniunea anuală ordinară sau,
înainte de o reuniune extraordinară convocată în acest sens, modificările propuse se transmit membrilor cu cel puțin
două luni înainte de reuniunea Adunării generale.
(3) Modificarea amplasamentului sediului statutar se aprobă prin vot cu majoritate calificată luând în considerare
investițiile realizate de statul membru gazdă.
CAPITOLUL 8
DISPOZIȚII PRIVIND ÎNFIINȚAREA ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 24
Dispoziții privind înființarea
Statul membru gazdă convoacă o reuniune constitutivă a Adunării generale nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de
la data intrării în vigoare a deciziei Comisiei de înființare a ERIC LifeWatch. Statul membru gazdă informează membrii
fondatori în privința acțiunilor urgente specifice care trebuie întreprinse înainte de desfășurarea reuniunii constitutive.
Cu excepția cazului în care se primesc obiecții de la un membru fondator în termen de cinci zile lucrătoare de la notifi
care, acțiunea menționată mai sus este întreprinsă de o persoană autorizată în mod corespunzător de către statul mem
bru gazdă.
Articolul 25
Dispoziții tranzitorii
Contribuțiile stabilite și certificate pentru punerea în aplicare a Infrastructurii de cercetare a LifeWatch aduse de membri
în timpul etapei tranzitorii de după 11 februarie 2011 și înainte de înființarea ERIC LifeWatch se iau în calcul drept
contribuții în numerar sau în natură la ERIC LifeWatch pentru prima perioadă de cinci ani, conform regulilor de eva
luare a contribuțiilor în natură aprobate de Adunarea generală în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) litera (e) și
secțiunea A2.I.6 din anexa 2.
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ANEXA 1

LISTA MEMBRILOR, A OBSERVATORILOR ȘI A ENTITĂȚILOR REPREZENTANTE
Țări

Entități reprezentante

Belgia

Serviciul Public de Programare a Politicii Științifice Federale (BELSPO)
Departamentul de economie, științe și inovare (EWI)
Direcția generală pentru educație voluntară și cercetare științifică (DGENORS)

Grecia

Centrul Elen pentru Cercetare Marină (HCMR)

Spania

Ministerul Economiei, Industriei și Concurenței (MINECO)
Ministerul Agriculturii și Pescuitului, Alimentației și Mediului (MAPAMA)
Executivul Regional al Andaluziei (Junta de Andalucía)

Republica Italiană

Consiliul Național de Cercetare (CNR)

Țările de Jos

Organizația pentru Cercetare științifică din Țările de Jos (NWO)

Portugalia
România
Slovenia

Ministerul Științei, Educației și Sportului (MIZS)
Observatori
Țări

Entități reprezentante
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ANEXA 2

CONTRIBUȚII FINANCIARE ȘI ÎN NATURĂ
A2.I.

Cotizațiile financiare de bază ale membrilor.

A2.I.1.

Adunarea generală adoptă cotizația fiecărei țări ca membru al ERIC LifeWatch pentru fiecare perioadă de cinci
ani, luând în considerare Programul de lucru multianual corespunzător și bugetul orientativ al acestuia. Decizi
ile cu privire la cotizațiile aferente perioadelor de cinci ani sunt adoptate prin consens, iar dacă nu se poate
ajunge la un consens, cu majoritatea calificată a voturilor Adunării generale. Cotizațiile propuse pentru diverșii
membri în primii cinci ani sunt prezentate la alineatul A2.V din prezenta anexă.

A2.I.2.

Cotizațiile de la nivel de țară se bazează pe scara liniară a PIB-ului, cu condiția să existe întotdeauna o cotizație
minimă pentru țările cu economii mai mici și o sumă maximă, conform unor reguli obiective, pentru fiecare
dintre țările cu economii mai mari.
Cotizațiile organizațiilor interguvernamentale care devin membri titulari ai ERIC LifeWatch depind de decizia
Adunării generale adoptată prin consens, iar când nu se poate ajunge la un consens, cu majoritatea calificată
a voturilor Adunării generale.

A2.I.3.

Scara liniară a PIB-ului se calculează pe baza cotei reprezentate de PIB din PIB-ul total al membrilor, folosind
statistica Eurostat ca bază de calcul. Se folosește o medie a ultimilor trei ani pentru a calcula suma PIB-ului
pentru fiecare membru. Pentru țările din afara Europei, se folosesc statisticile Băncii Mondiale pentru aceeași
perioadă.

A2.I.4.

Cotizațiile se alocă pentru acoperirea costurilor de funcționare. În timpul primilor cinci ani, se acordă atenție
rezonabilă nevoilor de investiții inițiale și ulterioare în construcții pentru facilitățile comune și centrul sau cen
trele inițiale LifeWatch înființate conform alineatului A2.II.

A2.I.5.

Cotizația poate fi în numerar sau în natură. Procentul maxim al contribuției în natură nu trebuie să depășească
85 % din contribuția națională. Contribuția anuală în numerar de 15 % se alocă acoperirii costurilor acti
vităților comune ale ERIC LifeWatch.
Membrii pot decide să aloce integral sau parțial contribuțiile lor în natură către centrele distribuite ale
LifeWatch, imediat care se asigură gestionarea financiară a facilităților comune, iar minim 15 % din contribuția
în numerar se transferă în contul bancar al ERIC LifeWatch, ambele cazuri fiind certificate legal de către direc
torul financiar.

A2.I.6.

Evaluarea contribuțiilor în natură respectă regulile aprobate de Adunarea generală ca parte din normele de
aplicare referitoare la aceste contribuții conform articolului 8 alineatul (3) litera (e).

A2.II.

Contribuții suplimentare pentru investiții sau asumarea unei cote mai mari din cheltuielile de funcționare.
Membrii pot decide să contribuie suplimentar la dezvoltarea LifeWatch prin contribuție la investiția inițială în
primele facilități comune ale ERIC LifeWatch sau prin modernizarea ulterioară a acestora sau prin dezvoltarea
de noi centre distribuite ale LifeWatch sau prin realizarea unei îmbunătățiri masive a serviciilor comune.
Aceste contribuții pot consta și în contribuții suplimentare la cotizația financiară de bază prevăzută la
alineatul A.2.I.

A2.III.

Cotizațiile membrilor noi.

A2.III.1. Cotizațiile financiare de bază ale membrilor noi ai ERIC LifeWatch respectă regulile prevăzute la alineatul A2.I
din prezenta anexă.
A2.III.2. Țările care nu aderă la ERIC LifeWatch la înființarea acestuia, ci ulterior într-o perioadă de cinci ani, plătesc
cota inițială stabilită corespunzător duratei rămase din perioada de cinci ani în curs în momentul aderării
acestora.
A2.IV.

Alte principii cu privire la cotizațiile membrilor.

A2.IV.1. Membrii pot aloca entităților reprezentante contribuțiile prezentate la alineatele anteriore. În acest caz, entita
tea reprezentantă este responsabilă de contribuție, fără a se aduce atingere responsabilității finale a membrilor
pentru contribuție în cazul nerespectării acestei obligații.
A2.IV.2. Membrii și entitățile reprezentante stabilesc de comun acord își comunice reciproc datele pe care le controle
ază, în legătură cu care Adunarea generală poate decide că sunt de interes pentru obiectul și sarcinile ERIC
LifeWatch, cu excepția cazului în care aceste date nu sunt publice sau nu sunt controlate de aceștia, și fără
a aduce atingere alocării către ERIC LifeWatch a cheltuielilor pentru asigurarea interoperabilității acestora, cu
excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt incluse în contribuția în natură a membrului.
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Cotizațiile membrilor în primii cinci ani (1).
PIB-ul mediu în
perioada 2010-2012
(în milioane EUR)

Contribuția la ERIC LifeWatch
(15 %) în numerar

Evaluarea proiectelor în natură
care urmează să fie realizate

BE Belgia

367 426

959 644

5 437 980

EL Grecia

208 144

543 631

3 080 576

ES Spania

1 053 921

2 423 250

13 731 749

IT Italia

1 565 433

3 599 354

20 396 342

NL Țările de Jos

595 058

1 554 172

8 806 972

PT Portugalia

169 720

443 274

2 511 888

RO România

129 134

375 000

2 125 000

SI Slovenia

35 748

375 000

2 125 000

Țara

Activitățile ERIC LifeWatch întreprinse cu resursele descrise la articolul 14 alineatul (1) nu implică o creștere
a contribuțiilor statelor membre ERIC LifeWatch enumerate la alineatul anterior, inclusiv contribuția anuală în
numerar de 15 %, majorată pe măsură ce alte state devin membri, fără a se aduce atingere unei eventuale
revizuiri și/sau adaptări conform articolului 8 alineatul (3) litera (f).
La aderarea la ERIC LifeWatch, statele se angajează la plata anuală în numerar a unui procent de 15 % din
contribuția către ERIC LifeWatch. Valoarea contribuțiilor în natură de 85 % se ajustează în funcție de calculul
funcționalității acestora pentru sarcinile și activitățile ERIC LifeWatch.

(1) Sumele se calculează în funcție de datele aferente anilor 2010, 2011 și 2012. Contribuțiile anuale aplicabile membrilor ERIC
LifeWatch rezultă din împărțirea la cinci a cifrelor corespunzătoare prezentate drept „Contribuția la ERIC LifeWatch” în tabelul inclus
în prezenta anexă. Evaluarea proiectelor în natură care se vor realiza în perioada globală de cinci ani va fi realizată în funcție de
cheltuielile proiectelor specifice identificate în registrul de cheltuieli al ERIC LifeWatch pregătit în timpul etapei sale pregătitoare.

