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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/499
z dne 17. marca 2017
o ustanovitvi Evropske infrastrukture za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske
raznovrstnosti in ekosistemov – Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (LifeWatch ERIC)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 1648)
(Besedilo v španskem, grškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, romunskem in
slovenskem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij
evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (1) in zlasti člena 6(1)(a) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Belgija, Grčija, Španija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Romunija in Slovenija so Komisijo zaprosile, naj ustanovi
Evropsko infrastrukturo za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov –
Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (LifeWatch ERIC). Dogovorile so se, da bo država članica
gostiteljica LifeWatch ERIC Španija.

(2)

Komisija je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 723/2009 ocenila vlogo in ugotovila, da izpolnjuje zahteve iz
navedene uredbe.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 20 Uredbe (ES) št. 723/2009 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
1.
Ustanovi se Evropska infrastruktura za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov
– Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture, ki ima naziv LifeWatch ERIC.
2.

Osnovni elementi statuta LifeWatch ERIC so določeni v Prilogi.
Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Italijansko republiko, Kraljevino
Nizozemsko, Portugalsko republiko, Romunijo in Republiko Slovenijo.

V Bruslju, 17. marca 2017
Za Komisijo
Carlos MOEDAS

Član Komisije

(1) UL L 206, 8.8.2009, str. 1.
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PRILOGA
OSNOVNI ELEMENTI STATUTA LIFEWATCH ERIC

Naslednji členi in odstavki členov statuta LifeWatch ERIC predstavljajo osnovne elemente v skladu s členom 6(3)
Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009

Člen 2
Naloge in dejavnosti, sestavni deli ERIC
1.
Glavna naloga LifeWatch ERIC je vzpostavitev in upravljanje infrastrukturnih in informacijskih sistemov, ki so
potrebni za mobilizacijo in povezovanje podatkov in algoritmov za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov,
vključno s krepitvijo razumevanja, povezav in sinergij z drugimi družbenimi izzivi, kot sta prilagajanje podnebnim
spremembam in njihova blažitev, ter zagotavljanje analitičnih zmogljivosti.
2.

S tem namenom LifeWatch ERIC izvaja in usklajuje različne dejavnosti, med drugim tudi:

(a) delovanje razpršene raziskovalne infrastrukture, ki zajema zmogljivosti za mobilizacijo podatkov o biotski
raznovrstnosti glede na povpraševanje; integriran dostop do razpršenih virov podatkov; zagotavljanje storitev
odkrivanja, analize, modeliranja in vizualizacije podatkov; spletno podporo in podporo na kraju samem za
uporabnike; digitalna okolja za znanstveno sodelovanje in eksperimentiranje;
(b) zagotavljanje podpore nacionalnim in mednarodnim objektom in napravam ter sodelovanje z njimi na osnovi
sporazumov o ravni storitve glede mobilizacije in izmenjave podatkov; računalniške zmogljivosti; razvoja novih
infrastrukturnih zmogljivosti, vključno z izvajanjem vloge posrednika, ki usklajuje zahteve in načrte za izpolnitev
med nacionalnimi in mednarodnimi objekti in napravami, ustanovami in organizacijami, na zahtevo slednjih;
(c) oblikovanje zmogljivosti za spodbujanje novih priložnosti za obsežen znanstveni razvoj; za omogočanje
pospešenega zajemanja podatkov z novimi tehnologijami; za podpiranje na znanju temelječega odločanja za
upravljanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov; za podpiranje programov usposabljanja;
(d) vzdrževanje zmogljivosti za nadgradnjo raziskovalne infrastrukture, inovacije in uporabo znanja in tehnologije ter
razvoj novih analitičnih zmogljivosti;
(e) izvajanje vseh drugih nalog, ki so tesno povezane z zgoraj navedenimi dejavnostmi, za katere se lahko odloči
generalna skupščina.
Člen 1
Naziv, sedež, kraj in delovni jezik
1.
Ustanovi se Evropska infrastruktura za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov
– Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture, v nadaljnjem besedilu: „LifeWatch ERIC“, ki je ustanovljen kot
Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) v skladu z Uredbo (ES) št. 723/2009.
3.

Uradni sedež LifeWatch ERIC je v Sevilli, Kraljevina Španija (v nadaljnjem besedilu: država članica gostiteljica).

Člen 18
Trajanje
LifeWatch ERIC se ustanovi za nedoločen čas.

Člen 19
Likvidacija in plačilna nesposobnost
1.

Sklep o likvidaciji LifeWatch ERIC se sprejme s kvalificirano večino glasov generalne skupščine.

2.
LifeWatch ERIC takoj, vsekakor pa najpozneje v desetih dneh po sprejetju sklepa o likvidaciji LifeWatch ERIC,
o sklepu obvesti Evropsko komisijo.
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3.
Po sprejetju sklepa o likvidaciji LifeWatch ERIC izvršilni odbor, ki deluje v skladu s pravom jurisdikcije države
članice gostiteljice, poskrbi za likvidacijo njegovega premoženja in dejavnosti v skladu z naslednjimi načeli:
(a) vsi predmeti fizične podpore, ki jih je dala na voljo država gostiteljica skupnih objektov in naprav ali razpršenega
centra, se vrnejo;
(b) vsa druga sredstva se uporabijo za kritje obveznosti LifeWatch ERIC in stroškov, povezanih z likvidacijo. Morebitni
finančni presežek se razdeli med obstoječe člane v času likvidacije v sorazmerju z njihovimi skupnimi finančnimi
prispevki, ki so jih zagotovili od začetka delovanja LifeWatch ERIC;
(c) kar zadeva prispevke v naravi in druge prispevke, lahko izvršilni odbor, po odobritvi generalne skupščine in če je to
izvedljivo, dejavnosti ter znanje in izkušnje LifeWatch ERIC prenese na ustanove s podobnimi cilji. V primeru, da
enakovrednih ustanov ni, se sredstva razen finančnega presežka, ki ostane po plačilu dolgov LifeWatch ERIC,
porazdelijo med člane v sorazmerju s seštevkom njihovih letnih prispevkov, razen če v sporazumih o ravni storitve
ni določeno drugače. Če je mogoče, se sredstva dodelijo članom, ki so jih prispevali.
4.
Za likvidacijo, ki vodi k prenehanju obratovanja LifeWatch, veljajo roki, ki se uporabljajo za izstop in prenehanje
članstva v skladu s členom 5(1), (2) in (6).
5.
LifeWatch ERIC preneha obstajati z dnem, ko Evropska komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropske
unije.

Člen 14
Viri, proračunska načela, odgovornost in zavarovanje
3.
LifeWatch ERIC je odgovoren za svoje dolgove. Člani niso solidarno odgovorni za dolgove LifeWatch ERIC.
Odgovornost članov za dolgove LifeWatch ERIC je omejena na njihove ustrezne prispevke.

POGLAVJE 6
POLITIKE

Člen 15
Dostop do objektov in naprav LifeWatch ERIC ter politika razširjanja
1.
LifeWatch ERIC spodbuja raziskave in učenje ter ne omejuje dostopa do razpoložljivih podatkov in algoritmov,
razen če to ni v navzkrižju s pogoji uporabe, vnaprej dogovorjenimi z njihovim(-i) lastnikom(-i).
2.
LifeWatch ERIC vzpostavi in upravlja svojo infrastrukturo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov na
evropski ravni. Storitve, ki se opravljajo, se določijo s sklepom generalne skupščine, pri čemer se lahko razlikuje med
storitvami, opravljenimi za člane oziroma nečlane in njihove raziskovalce.
3.
Sklepe o prednostni razvrstitvi posameznih storitev, ki jih opravlja LifeWatch ERIC, sprejme generalna skupščina,
ki pri tem upošteva izid neodvisnega postopka ocenjevanja, ki ga vodi znanstveni in tehnični svetovalni odbor.
4.
Če je zmogljivost zagotavljanja dostopa iz finančnih in/ali tehničnih razlogov omejena, generalna skupščina
v okviru razpoložljivih virov vzpostavi konkurenčne programe nepovratnih sredstev, ki uspešnim vlagateljem
omogočajo, da izkoristijo predlagane zmogljivosti. Vloge iz katere koli države po svetu ocenijo neodvisni ocenjevalni
odbori, ki jih imenuje izvršilni odbor na predlog znanstvenega in tehničnega svetovalnega odbora. Programi nepovratnih
sredstev, postopek ocenjevanja in mandat, ki jih lahko vzpostavi generalna skupščina, izpolnjujejo splošne zahteve
znanstvene odličnosti in pravične prakse.
5.
Izvršilni odbor lahko generalni skupščini predlaga politike o zahtevah glede splošnih ali začasnih pravnih razmerij
z uporabniki podatkov. Javnosti se dostop dovoli, če storitve ali viri niso omejeni s pogoji za podeljevanje licenc, ki jih
naložijo lastniki. LifeWatch ERIC upošteva ustrezne politike in predpise Evropske unije.
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6.
Generalna skupščina lahko ob upoštevanju člena 3(2) Uredbe (ES) št. 723/2009 z absolutno večino glasov odloči,
da bo nekaterim ali vsem skupnostim zaračunavala pristojbino za splošni dostop glede posebnih storitev, ki jih
zagotavlja LifeWatch ERIC, ter da bo lastna orodja ali proizvode licencirala bodisi kot proizvode z odprtim dostopom
bodisi kot proizvode, za katere je potrebna licenca.
7.
Dostop do podatkov in politika razširjanja LifeWatch ERIC upoštevata najboljše mednarodne prakse glede javnih
podatkov, kot so tiste, ki jih je določila Evropska unija, ter priznavata pravice lastnikov podatkov in algoritmov ter
v celoti upoštevata vsa s tem povezana etična ali pravna vprašanja. LifeWatch ERIC spodbuja odličnost v raziskavah,
poučevanju in učenju ter podpira kulturo dobre prakse prek promocijskih dejavnosti in dejavnosti usposabljanja.
8.
LifeWatch ERIC spodbuja raziskovalce, ki uporabljajo LifeWatch ERIC, da zagotovijo javno dostopnost rezultatov
svojih raziskav, in od raziskovalcev članov zahteva, da rezultate objavljajo prek LifeWatch ERIC.
9.
Politika razširjanja opredeljuje različne ciljne skupine, pri čemer LifeWatch ERIC za doseganje teh skupin uporablja
več poti, kot so spletni portal, glasilo, delavnice, udeležba na konferencah ter članki v revijah in dnevnem tisku.

Člen 16
Znanstveno in tehnično ocenjevanje
1.
LifeWatch ERIC ustanovi znanstveni in tehnični svetovalni odbor kot neodvisen organ usposobljenih znanstvenikov
in strokovnjakov. Izvršilni odbor predloži njegov mandat v odobritev generalni skupščini. Člani znanstvenega in
tehničnega svetovalnega odbora so imenovani za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja. Znanstveni in tehnični
svetovalni odbor lahko izdaja priporočila izvršilnemu odboru. Ta priporočila se v celoti razkrijejo generalni skupščini, ki
lahko izvršilnemu odboru izda izvedbena pravila ali smernice kot nadaljnje vodilo.
2.
Generalna skupščina lahko odobri ustrezno nadomestilo za naloge, ki jih opravijo člani znanstvenega in tehničnega
svetovalnega odbora ter ocenjevalnih odborov.
3.
Začasni ocenjevalni odbor se ustanovi v četrtem letu vsakega petletnega obdobja načrtovanja, da oceni splošno
znanstveno in tehnično uspešnost LifeWatch ERIC ter pripravi strateška priporočila za naslednje petletno obdobje.
Njegove člane imenuje generalna skupščina, ki pri tem upošteva priporočila znanstvenega in tehničnega svetovalnega
odbora. Imenovani so osebno in ne zastopajo nobene posamezne države ali ustanove.

Člen 17
Politike glede dostopa do podatkov in pravic intelektualne lastnine
1.
LifeWatch ERIC priznava, da del njegove vrednosti kot infrastrukture temelji na povečanju koristi znanja, ki je
v javni domeni. Na splošno imajo prednost načela javnih virov in prostega dostopa.
2.
LifeWatch ERIC pripravi smernice za raziskovalce, s katerimi zagotovi, da raziskave, ki se izvajajo z uporabo
materiala, dostopnega prek LifeWatch ERIC, potekajo v okviru, ki priznava pravice lastnikov podatkov in zasebnost
posameznikov. Izvor podatkov mora biti zaščiten in v primerih, ko je LifeWatch ERIC odvisen od prispevkov zunanjih
podatkovnih virov in/ali druge infrastrukture, veljajo za njegovo politiko glede podatkov sporazumi s temi partnerji
v skladu s tem členom, pri čemer to politiko upravlja eden od članov izvršilnega odbora, ki ga določi generalna
skupščina.
3.
Uporabniki in ponudniki storitev, ki imajo dostop do podatkov, znanja in izkušenj ali drugih pravic intelektualne
lastnine, ki jih ima v skrbništvu ali jih ustvari LifeWatch ERIC, priznajo pravice intelektualne lastnine in druge pravice
lastnikov, zajamčene v protokolih ali sporazumih o predložitvi informacij in memorandumih o soglasju. Uporabniki
podatkov in ponudniki storitev LifeWatch ERIC morajo izkazati potrebno skrbnost pri zagotavljanju ustreznega
upravljanja pravic, ki jih vključujejo podatki v njihovem skrbništvu.
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4.
LifeWatch ERIC zagotovi, da se uporabniki strinjajo s pogoji, ki urejajo dostop, in da so vzpostavljeni primerni
varnostni ukrepi za notranje shranjevanje podatkov in ravnanje z njimi.
5.
LifeWatch ERIC objavi ukrepe za preiskovanje in reševanje obtožb o notranjih kršitvah poklicnih pravil, kršitvah
varnosti ali razkrivanju zaupnih podatkov glede podatkov in storitev v njegovem skrbništvu.
Člen 12
Politike zaposlovanja
1.
LifeWatch ERIC ne diskriminira na podlagi rase, etnične pripadnosti, veroizpovedi, spola, starosti, telesne ali
duševne prizadetosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali starševskega statusa. Ta politika velja tudi za vse pravice,
privilegije in dejavnosti osebja. LifeWatch ERIC lahko sodeluje pri politikah pozitivne diskriminacije glede osebja
ženskega spola, pri čemer generalna skupščina odobri načrt pozitivne diskriminacije še pred objavo morebitnega razpisa
za zaposlitev osebja.
2.
Izvršni direktor ima pooblastilo za vodenje osebja ter je odgovoren za pogoje zaposlovanja in vsako objavljeno
prosto delovno mesto, ob upoštevanju proračunskih omejitev, ki jih odobri generalna skupščina, izvedbenih pravil,
smernic in političnih odločitev, ki jih je sprejela generalna skupščina. Izvršni direktor lahko posamezne funkcije prenese
na enega ali več članov izvršilnega odbora, razen če ni navedeno drugače.
3.
Dejavnosti LifeWatch ERIC glede zaposlovanja, razgovorov, zaposlitve in napredovanja/degradiranja se izvajajo
skladno z načeli iz odstavka 1 ter so skladne z načeli in omejitvami zaposlovanja, določenimi v izvedbenih pravilih,
smernicah ali splošnih mandatih in politikah, ki jih odobri generalna skupščina.
4.
Politike zaposlovanja, določene v izvedbenih pravilih, temeljijo na načelih in pogojih, ki jih odobri generalna
skupščina, ter upoštevajo veljavne zakone in druge predpise države članice gostiteljice ali zakone države, v kateri se
izvajajo dejavnosti LifeWatch ERIC.
Člen 13
Politike javnih naročil in oprostitve davka
1.
Vsi razpisi se objavijo na spletišču LifeWatch ERIC ter na ozemljih članov in opazovalcev. LifeWatch ERIC v letno
poročilo o dejavnostih vključi izjavo o javnih naročilih.
2.
Generalna skupščina odobri izvedbena pravila o javnem naročanju, ki določajo najnižji znesek, nad katerim se
javno naročilo odda le po nasvetu znanstvenega in tehničnega svetovalnega odbora.
3.
Politika javnih naročil LifeWatch ERIC temelji na načelih preglednosti, nediskriminacije in konkurence, pri čemer
upošteva potrebo po zagotavljanju, da ponudbe izpolnjujejo najboljše tehnične, finančne in dobavne zahteve, ob
hkratnem vnaprejšnjem obveščanju industrije in ponudnikov storitev o zahtevanih specifikacijah.

