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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2013 m. lapkričio 29 d.
dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčio Europos klinikinių
tyrimų infrastruktūros tinklo (ECRIN-ERIC) įsteigimo
(2013/713/ES)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros
konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (1), ypač į jo 6
straipsnio 1 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Vokietijos Federacinė Respublika, Ispanijos Karalystė,
Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika ir Portugalijos
Respublika paprašė Komisijos įsteigti Europos mokslinių
tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turintį
Europos klinikinių tyrimų infrastruktūros tinklą (ECRINERIC);
Vokietijos Federacinė Respublika, Ispanijos Karalystė,
Italijos Respublika ir Portugalijos Respublika ECRINERIC priimančiąja valstybe nare pasirinko Prancūzijos
Respubliką;
šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Regla
mento (EB) Nr. 723/2009 20 straipsniu įsteigto komiteto
nuomonę,

(1) OL L 206, 2009 8 8, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros
konsorciumo statusą turintis Europos klinikinių tyrimų infrast
ruktūros tinklas – ECRIN-ERIC.
2.
Priede pateikiami ECRIN-ERIC įstatai. Įstatai atnaujinami ir
paskelbiami viešai ECRIN-ERIC interneto svetainėje ir buveinėje.
3.
1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 19 ir 20 straipsniuose numatytos
pagrindinės ECRIN-ERIC įstatų nuostatos, kurių pakeitimus
Komisija turi tvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 11
straipsnio 1 dalį.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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I PRIEDAS
EUROPOS KLINIKINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO (ECRIN-ERIC) ĮSTATAI
VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA
ISPANIJOS KARALYSTĖ
PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA
ITALIJOS RESPUBLIKA
PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,
toliau – narės steigėjos,
NORĖDAMOS pasaulio mastu įtvirtinti Europos ir šalių narių steigėjų pozicijas klinikinių mokslinių tyrimų srityje ir
sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad tarpvalstybiniams klinikiniams moksliniams tyrimams šiuo metu Europoje trukdo susi
skaidžiusios sveikatos ir teisėkūros sistemos, nes jos stabdo tarpvalstybinį bendradarbiavimą tyrėjų inicijuojamų ir
pramonės remiamų klinikinių mokslinių tyrimų srityje (ypač biotechnologijų ir medicinos prietaisų sektoriuose), Europos
šalys turi pasinaudoti dar neatskleistomis mokslo galimybėmis ir suteikti prieigą prie informacijos apie pacientus ir žinių ir
taip stiprinti Europos konkurencingumą klinikinių mokslinių tyrimų srityje ir didinti susidomėjimą Europoje kurti
prevencines, diagnostines ir terapines procedūras, o tai yra itin svarbu retų ligų, pediatrijos, individualiai pritaikyto
gydymo, bioterapijos plėtros ir nepriklausomų klinikinių tyrimų – esminių įrodymais grindžiamos medicinos priemonių
– atžvilgiu;
REMDAMOSI Europos strateginio mokslinių tyrimų infrastruktūros forumo (ESFRI) veiksmų planu, kuriame nurodoma,
kad Europos klinikinių mokslinių tyrimų infrastruktūros tinklas (ECRIN) yra paskirstyta infrastruktūra, kuri, atsižvelgiant į
mokslinę kompetenciją, padeda Europoje remti klinikinius mokslinius tyrimus (tokia paramos veikla apima informacijos,
konsultacijų ir paslaugų teikimą tarpvalstybiniuose tyrimuose dalyvaujantiems tyrėjams ir rėmėjams) ir kurios veikla
vykdoma pasitelkiant nacionaliniuose klinikinių mokslinių tyrimų centruose ir tinkluose dirbančius korespondentus,
taip pat kuri padeda formuoti nacionalines infrastruktūras, suvienodinti mokymus, priemones, praktiką ir aukšto lygio
standartus, puoselėti skaidrumą ir duomenų mainus, skatinti taikyti vienodą reguliavimo sistemą ir bendrus etikos
standartus;
PRIPAŽINDAMOS, kad kiekviena ECRIN veikloje dalyvaujanti šalis narė turi galimybę pradėti tarpvalstybinius klinikinių
mokslinių tyrimų projektus ir juose dalyvauti, pasinaudodama privalumais, susijusiais su dideliu Europos Sąjungos gyven
tojų skaičiumi, todėl dalyvaujant ECRIN veikloje didėja susidomėjimas nacionaline klinikinių mokslinių tyrimų infrast
ruktūra ir tos infrastruktūros konkurencingumas, taip pat jos pajėgumas remti Europos standartus atitinkančius aukštos
kokybės klinikinius mokslinius tyrimus ir daryti didelį poveikį mokslinių tyrimų pajėgumui, inovacijoms ir sveikatai;
TIKĖDAMOSI, kad kitos šalys taip pat dalyvaus veikloje, kurios bus kartu imamasi pagal toliau pateiktus įstatus,
SUSITARĖ:
1 straipsnis
ECRIN-ERIC sukūrimas
1.
Sukuriama paskirstyta Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra „Europos klinikinių mokslinių tyrimų infrastruktūros
tinklas“ (ECRIN).
2.
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčio Europos klinikinių mokslinių tyrimų infrast
ruktūros tinklo pavadinimas – ECRIN-ERIC.
2 straipsnis
Tikslai
1.
ECRIN-ERIC – tai Europoje paskirstyta klinikinių mokslinių tyrimų infrastruktūra, kurios tikslas – teikti rekomen
dacijas ir paslaugas bet kurios medicinos srities ir bet kurios klinikinių mokslinių tyrimų kategorijos tarpvalstybinių
mokslinių tyrimų vykdytojams, laikantis aukštų mokslo, etikos ir kokybės standartų, kad būtų sustiprintas Europos
Sąjungos pajėgumas tirti ligas lemiančius veiksnius ir plėtoti bei gerinti diagnostikos, prevencijos ir gydymo strategijų
naudojimą.
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ECRIN-ERIC:

a) remia kelių centrų vykdomus klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvauja bent dvi šalys;
b) pirmiausia yra atviras bet kurioje šalyje tyrėjų iniciatyva pradedamiems klinikiniams moksliniams tyrimams, tačiau taip
pat pramonės sektoriaus remiamiems klinikinių mokslinių tyrimų projektams;
c) skatina bendradarbiavimą ir vienodinimą;
d) yra paskirstyta infrastruktūra, grindžiama jau egzistuojančių nacionalinių ar regioninių klinikinių mokslinių tyrimų
tinklų sąsajomis;
e) skatina taikyti bendrus standartus, priemones ir praktiką, o tai turės poveikį nacionalinių tinklų struktūrai;
f) skatina mokyti tyrėjus ir visų kategorijų specialistus ir nespecialistus, dalyvaujančius klinikiniuose moksliniuose tyri
muose;
g) skatina gerinti kokybę, didinti skaidrumą ir kuo geriau naudotis klinikinių mokslinių tyrimų duomenimis;
h) diskutuoja su pacientais ir piliečiais apie klinikinių mokslinių tyrimų keliamus sunkumus ir teikiamas galimybes.
3 straipsnis
Užduotys ir veikla
1.
Pagrindinė ECRIN-ERIC užduotis – sukurti ir naudoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, remiant tarpvalstybinį bendra
darbiavimą klinikinių mokslinių tyrimų srityje ir siekiant, kad Europa taptų bendra klinikinių tyrimų erdve.
2.
ECRIN-ERIC teikia informaciją, rekomendacijas ir paslaugas klinikinių tyrimų vykdytojams ir tarpvalstybinių tyrimų
rėmėjams, taip pat rekomendacijas valstybių narių ir Europos valdžios institucijoms ir politikos formuotojams, kaip
nurodyta prie ERIC paraiškos dokumentų pridėtame Moksliniame ir techniniame priede.
3.
Teikdamas informaciją, rekomendacijas ir paslaugas ECRIN-ERIC pirmiausia siekia remti klinikinių tyrimų valdymą,
kad būtų mažinamas Europos sveikatos ir teisėkūros sistemų susiskaidymas; jo veikla apima paraiškų teikimą etikos
komitetams ir kompetentingoms valdžios institucijoms, pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius teikimą, tyrinėjimų
stebėseną, duomenų valdymą ir paramą sudarant draudimo sutartis.
4.
ECRIN-ERIC pagrindinę užduotį vykdo nesiekdamas ekonominės naudos. Tačiau jis gali vykdyti tam tikrą ekono
minę veiklą, jei ji yra glaudžiai susijusi su jo pagrindine užduotimi ir nekelia grėsmės jos vykdymui.
5.
4 punkte nurodytos ekonominės veiklos išlaidas ir pajamas ECRIN-ERIC registruoja atskirai; tokios veiklos kainas jis
nustato pagal rinkos kainas arba, jei rinkos kainos nežinomos, jas nustato prie visų išlaidų pridėdamas nuosaikią maržą.
4 straipsnis
Nariai ir stebėtojai
1.

ECRIN-ERIC nariu ar stebėtoju gali tapti šie subjektai:

a) valstybės narės;
b) asocijuotosios šalys;
c) kitos nei asocijuotosios trečiosios šalys ir
d) tarpvyriausybinės organizacijos.
2.
Tarp ECRIN-ERIC narių turi būti ne mažiau kaip trys valstybės narės. Steigiant tinklą ECRIN-ERIC nario statusą įgiję
subjektai toliau vadinami nariais steigėjais. Narių susirinkime Europos Sąjungos valstybės narės bendrai turi balsavimo
teisių daugumą.
3.

Nariai arba stebėtojai kandidatai priimami gavus narių susirinkimo patvirtinimą.

4.
ECRIN-ERIC nariai ir stebėtojai išvardyti II priede. Priedą atnaujina ECRIN-ERIC generalinis direktorius, kai narys
pasitraukia iš tinklo, taip pat kai narių susirinkimas panaikina narystę arba patvirtina narius ar stebėtojus kandidatus.
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Nario pasitraukimas

a) Nariai gali pasitraukti iš ECRIN-ERIC, ne vėliau kaip prieš trejus metus narių susirinkimo pirmininkui raštu pateikę
pranešimą, kuriame nurodoma: 1) pasitraukimo priežastys ir 2) prašoma pasitraukimo data.
b) Prieš įsigaliojant nario pasitraukimui turi būti atlikti visi likę mokėjimai ir įvykdytos visos likusios prievolės.
c) Apie visus pasitraukimo prašymus narių susirinkimui pranešama per kitą posėdį, ir tą dieną narystė sustabdoma.
d) Šios dalies a punkto nuostatos taikomos ir stebėtojų pasitraukimui, tačiau jie apie tokį sprendimą turi pranešti bent
prieš vienus metus.
6.

Narystės panaikinimas

a) Narių susirinkimas gali panaikinti narystę, jei laikomasi tokių sąlygų:
i) narių susirinkimas mano, kad narys labai pažeidžia vieną ar kelis šiuose įstatuose nustatytus įpareigojimus arba
gadina ECRIN-ERIC reputaciją, ir narys šios padėties neištaiso per 30 dienų nuo generalinio direktoriaus raštiško
pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos arba
ii) narių susirinkimo pirmininkas arba generalinis direktorius pateikė narių susirinkimui siūlymą atitinkamą narystę
panaikinti ir
iii) narystės panaikinimo siūlymui pritaria du trečdaliai balsuojančių narių, kurių įnašai sudaro du trečdalius įnašų
(neskaitant atitinkamo nario įnašų).
b) A punkto nuostatos taikomos ir stebėtojų statuso panaikinimui.
5 straipsnis
Narių ir stebėtojų teisės
1.
Nariai į ECRIN-ERIC biudžetą moka visą III priedo 4 dalyje nustatytą įnašą; jų įnašas taip pat grindžiamas daugia
mečiu darbo planu ir santykiniu numatomu įnašo dydžiu.
2.
Stebėtojai į ECRIN-ERIC biudžetą moka III priedo 5 dalyje nurodytą įnašo dalį, kuri skiriama tvariam ECRIN-ERIC
veikimui; ECRIN-ERIC stebėtojais galima būti ne ilgiau kaip trejus metus; po šio laikotarpio stebėtojas turi teikti paraišką
priimti nariu arba leisti pasitraukti iš ECRIN-ERIC. Stebėtojai narių susirinkimo posėdžiuose dalyvauja be balsavimo teisių.
3.
Nariams ir stebėtojams gali atstovauti paskirtas organo atstovas, kuris, kaip ECRIN-ERIC narys ar stebėtojas, gali
naudotis nustatytomis teisėmis ir vykdyti nustatytus įsipareigojimus. ECRIN-ERIC nariai ir stebėtojai užtikrina, kad jų
atstovai laikytųsi taisyklių, įsipareigojimų ir susitarimų, kuriais reguliuojama jų narystė arba stebėtojo statusas, kaip
nustatyta šiuose įstatuose.
6 straipsnis
Partneriai
1.
Kad ECRIN-ERIC galėtų veikti kaip paskirstyta Europos infrastruktūra, jis užmezga ryšius su partneriais, kurie jam
teikia centralizuotas arba paskirstytas paslaugas. Tokia partnerystė grindžiama nuolatinėmis sutartimis, į kurias įtrau
kiamos nuostatos dėl paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimo.
2.

Mokslo partneriai

a) Mokslo partneriai – tai nacionaliniai klinikinių mokslinių tyrimų tinklai, kurie:
i) yra sudaryti iš akademinių klinikinių mokslinių tyrimų centrų ar klinikinių tyrimų tarnybų ir nacionalinio koor
dinavimo centro arba iš koordinuojamų, į ligas orientuotą veiklą vykdančių tinklų;
ii) turi parengę bendras priemones, procedūras ir praktiką, skirtas tyrimams, kuriuose dalyvauja keli centrai, paleng
vinti, yra sukaupę būtinus išteklius ir laikomi pavyzdžiu šalyje;
iii) gali teikti paramą visų sričių ligų ir visų kategorijų klinikinių mokslinių tyrimų vykdytojams ir rėmėjams.
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b) ECRIN-ERIC mokslo partneriais gali tapti šie subjektai:
i) ECRIN-ERIC narių pasiūlyti nacionaliniai klinikinių mokslinių tyrimų tinklai;
ii) ECRIN-ERIC stebėtojų pasiūlyti nacionaliniai klinikinių mokslinių tyrimų tinklai;
iii) bet kurios kitos ES valstybės narės ar asocijuotosios šalies, kuri nėra nei ECRIN-ERIC narė, nei stebėtoja, nacio
naliniai klinikinių mokslinių tyrimų tinklai, kurie teikia įnašą, kaip nurodyta III priedo 6 dalyje;
iv) trečiųjų šalių, kurios nėra nei ECRIN-ERIC narės, nei stebėtojos, nacionaliniai klinikinių mokslinių tyrimų tinklai,
kurie teikia įnašą, kaip nurodyta III priedo 6 dalyje.
c) Narių susirinkimas nustato taisykles ir sąlygas, kurių laikantis sudaroma mokslinė partnerystė su mokslo partneriais
kandidatais.
d) Teisės ir pareigos, kuriomis vadovaujantis įgyvendinama mokslinė partnerystė, nustatomos Vidaus darbo tvarkos
taisyklėse, kurias, gavęs ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus pasiūlymą, priima narių susirinkimas.
e) Mokslo partneriai skiria vyriausiąjį mokslininką, kuris nacionaliniam klinikinių mokslinių tyrimų tinklui atstovauja
Tinklo komitete, kaip numatyta šių įstatų 9 straipsnio 1 dalyje. Jei atstovas dalyvauti negali, skiriamas jo pavaduotojas.
f) Mokslo partneriai skiria koordinavimo centrą (nacionalinį klinikinių mokslinių tyrimų centrą), kuris atlieka ECRINERIC nacionalinio informacinio punkto funkciją.
g) Daugiau informacijos apie bendrą mokslo partnerių bendradarbiavimo politiką pateikiama Vidaus darbo tvarkos
taisyklėse.
h) Teisės ir pareigos, kuriomis vadovaujantis vykdoma partnerystė su mokslo partneriu, nustatomos atskiromis sutartimis,
dėl kurių sutaria ECRIN-ERIC generalinis direktorius ir mokslo partneris kandidatas.
i) ECRIN-ERIC mokslo partnerių sąrašas pateikiamas ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus saugomame ir atnaujinamame
dokumente, su kuriuo galima susipažinti ECRIN-ERIC svetainėje.
3.

Prisijungę partneriai

a) Prisijungęs partneris – organizacija arba organas, suinteresuotas bendradarbiauti su ECRIN-ERIC ir norintis prie jo
prisijungti.
b) Prisijungusiais partneriais gali būti:
i) ligų tyrimų tinklai;
ii) atskiri klinikinių tyrimų centrai šalyse, kuriose nėra mokslo partnerio;
iii) labdaringos organizacijos ar asociacijos;
iv) pacientų organizacijos;
v) kita mokslinių tyrimų infrastruktūra;
vi) Europos Sąjungos, asocijuotųjų šalių ir kitų trečiųjų šalių mokslinių tyrimų organizacijos.
c) Narių susirinkimas nustato taisykles ir sąlygas, kurių laikantis sudaroma partnerystė su prisijungti norinčiais partneriais
kandidatais.
d) Teisės ir pareigos, kuriomis vadovaujantis vykdoma partnerystė su prisijungusiais partneriais, nustatomos Vidaus darbo
tvarkos taisyklėse ir jas, gavęs ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus pasiūlymą, priima narių susirinkimas.
e) Teisės ir pareigos, kuriomis vadovaujantis įgyvendinama prisijungusio partnerio partnerystė su ECRIN-ERIC, nusta
tomos atskirais susitarimais, dėl kurių sutaria ECRIN-ERIC generalinis direktorius ir prisijungti siekiantis partneris
kandidatas.
f) Prie ECRIN-ERIC prisijungusių partnerių sąrašas pateikiamas ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus saugomame ir
atnaujinamame dokumente, su kuriuo galima susipažinti ECRIN-ERIC svetainėje.
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7 straipsnis
Organai
1.

ECRIN-ERIC organai:

a) narių susirinkimas;
b) generalinis direktorius;
c) Valdymo komitetas.
2.

Narių susirinkimas

a) Narių susirinkimas – ECRIN-ERIC valdymo organas, kurį sudaro narių ir stebėtojų atstovai. Kiekvienas narys ir
stebėtojas skiria ne daugiau kaip du atstovus, kurie yra tinkamai įgalioti nagrinėti visus šių įstatų 7 straipsnio 2 dalies
c punkte nurodytus klausimus ir, jei reikia, dėl jų balsuoti. Jei nario ar stebėtojo atstovas posėdyje dalyvauti negali,
narys arba stebėtojas narių susirinkimo pirmininkui nurodo atstovą pavaduojantį asmenį. Gali būti rengiami posėdžiai,
kuriuose būtų dalyvaujama nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, rengiant vaizdo konferencijas ir naudojant kitas sutartas
elektronines priemones.
b) ECRIN-ERIC generalinis direktorius ir Tinklo komiteto pirmininkas bei jo pavaduotojas gali dalyvauti narių susirinkimo
posėdžiuose be balsavimo teisės.
c) Narių susirinkimo posėdžiai rengiami bent kartą per metus ir:
i) pažymi, kad parengtas praėjusio posėdžio protokolas, ir jį patvirtina;
ii) aptaria ir koreguoja ECRIN-ERIC strateginį planą, valdymo struktūrą, metinį ar daugiametį darbo planą ir metinį
biudžetą ir priima jų pakeitimus;
iii) sprendžia dėl pasiūlymų iš dalies keisti ECRIN-ERIC įstatus ir apie tai praneša Europos Komisijai, kad ji tuos
pakeitimus patvirtintų;
iv) tvirtina Vidaus darbo tvarkos taisykles;
v) tvirtina metinę veiklos ataskaitą;
vi) tvirtina auditorių patikrintas ECRIN-ERIC sąskaitas ir biudžetą;
vii) sprendžia dėl ECRIN-ERIC narių ar stebėtojų įnašų ir generalinio direktoriaus siūlomo metinio biudžeto;
viii) sprendžia dėl ECRIN-ERIC sudėties pakeitimų (narių kandidatų, stebėtojų kandidatų, narių ar stebėtojų pasitrau
kimo ir jų statuso panaikinimo);
ix) vadovaudamasis Tinklo komiteto rekomendacija, sprendžia dėl partnerystės (su mokslo partneriais, prisijungusiais
partneriais) susitarimo sudarymo ir partnerystės panaikinimo;
x) renka ir tvirtina narių susirinkimo pirmininką ir jo pavaduotoją ir panaikina jų įgaliojimus;
xi) vadovaudamasis Tinklo komiteto rekomendacija, skiria ECRIN-ERIC generalinį direktorių ir panaikina jo įgalio
jimus ir
xii) sprendžia dėl visų kitų klausimų, kurie būtini įgyvendinant ECRIN-ERIC tikslus.
d) ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus, narių susirinkimo pirmininko ar ketvirtadalio narių prašymu gali būti šaukiami
bendri narių susirinkimo ir Tinklo komiteto posėdžiai.
e) Jei iškyla svarbių klausimų, kurie negali būti atidėti iki kito suplanuoto narių susirinkimo posėdžio, generalinio
direktoriaus arba bent ketvirtadalio narių prašymu gali būti šaukiami papildomi narių susirinkimo posėdžiai.
3.

Narių susirinkimo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

a) Pirmininką ir jo pavaduotoją renka narių susirinkimo nariai. Pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami trejų metų
laikotarpiui.
b) Bet kuris narys gali siūlyti balsuoti dėl nepasitikėjimo pirmininku ar jo pavaduotoju. Pasiūlymas balsuoti dėl nepasi
tikėjimo laikomas įprastu pasiūlymu ir jį teikiant privalo būti nurodyta tokio pasiūlymo priežastis.
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c) Pirmininkas šaukia, rengia ir organizuoja narių susirinkimo posėdžius.
d) Jei pirmininko nėra arba jei aptariamas balsavimo dėl nepasitikėjimo juo klausimas, jis savo pareigas paveda atlikti
pavaduotojui.
e) Pirmininkas ir jo pavaduotojas veiklos tikslais gali naudotis ECRIN-ERIC valdyba.
f) Pirmininko pavaduotojas yra atsakingas už narių susirinkimui teikiamos finansinės ataskaitos tikrinimą.
4.

Narių susirinkimo darbas

a) Narių susirinkimas kiekvieno posėdžio pradžioje tvirtina darbotvarkę. Darbotvarkės pakeitimus gali siūlyti bet kuris
balsuojantis narių susirinkimo narys.
b) Pirmininkas atsižvelgia į visus per posėdį balsuojančio nario iškeltus klausimus. Jei dauguma dalyvaujančių ir balsuo
jančių narių nenusprendžia kitaip, galioja pirmininko priimti sprendimai.
c) Narių susirinkimas savo užduotims vykdyti gali įsteigti darbo komitetus. Daugiau informacijos apie narių susirinkimo
veiklos procedūras pateikiama Vidaus darbo tvarkos taisyklėse.
d) Balsavimo procedūra ir balsavimo teisės:
i) Kiekvienas ECRIN-ERIC narys turi vieną balsą. Stebėtojai balsavimo teisių neturi. Kad per narių susirinkimo posėdį
priimti nutarimai galiotų, reikalingas dviejų trečdalių narių kvorumas.
ii) Jei kvorumas nepasiekiamas, narių susirinkimo posėdis atidedamas ir, narių susirinkimo pirmininkui išsiuntus naują
kvietimą, pakartotinai surengiamas per penkiolika kalendorinių dienų. Pakartotinio posėdžio darbotvarkę sudaro tie
patys klausimai, kurie buvo įtraukti į pirminio posėdžio darbotvarkę. Pakartotiniame narių susirinkimo posėdyje
kvorumas laikomas pasiektu, jei posėdyje dalyvauja trečdalis narių arba jų atstovų.
iii) Jei šiuose įstatuose arba kitose taisyklėse aiškiai nenurodyta kitaip, sprendimui priimti užtenka bet kuriame narių
susirinkimo posėdyje dalyvaujančių ir balsuojančių narių ar juos pavaduojančių asmenų paprastos balsų daugumos.
Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi pirmininkas.
iv) Konsoliduotoms auditorių patikrintoms sąskaitoms ir metiniam biudžetui balsuodami turi pritarti daugiau nei pusė
ECRIN-ERIC narių, kurių įnašai sudaro daugiau nei pusę narių įnašų, apskaičiuojamų pagal 5 straipsnio 1 dalyje
numatytą sutartą metinį įnašą.
v) Šalių įnašų pakeitimai, įstatų pakeitimų pasiūlymai, Vidaus darbo tvarkos taisyklių pirminės redakcijos ir vėlesnių
pakeitimų priėmimas tvirtinami bendru sutarimu, o jei sutarimas nepasiekiamas, surinkus daugiau nei du trečdalius
ECRIN-ERIC narių, kurių įnašai sudaro daugiau nei du trečdalius narių įnašų (apskaičiuojamų pagal 5 straipsnio 1
dalyje numatytą sutartą metinį įnašą), balsų.
5.

ECRIN-ERIC generalinis direktorius

a) Generalinis direktorius, kuriam padeda ECRIN-ERIC valdyba, yra atsakingas už visą infrastruktūros valdymą ir atlieka
tarpininko tarp mokslo partnerių, valdybos ir narių susirinkimo funkciją.
b) ECRIN-ERIC generalinį direktorių skiria ir jo įgaliojimus panaikina narių susirinkimas, remdamasis Tinklo komiteto
rekomendacijomis.
c) ECRIN-ERIC generalinis direktorius be balsavimo teisių dalyvauja visuose narių susirinkimo posėdžiuose (išskyrus
atvejus, kai nagrinėjami generalinio direktoriaus įdarbinimo ar priežiūros klausimai).
d) ECRIN-ERIC generalinis direktorius dalyvauja visuose Tinklo komiteto posėdžiuose.
e) Generalinis direktorius yra teisinis ECRIN-ERIC atstovas ir gali sudaryti sutartis ir, jei reikia, vadovauti kitoms teisinėms
ir administracinėms procedūroms, atsižvelgdamas į narių susirinkimo sprendimus ir Vidaus darbo tvarkos taisykles.
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Valdymo komitetas

a) Valdymo komiteto, kurį įsteigia narių susirinkimas, užduotis – stiprinti ryšį tarp narių susirinkimo ir generalinio
direktoriaus. Jis prižiūri ECRIN-ERIC veiklą ir rengia narių susirinkimo posėdžius.
b) Narystės Valdymo komitete klausimas, Valdymo komiteto atsakomybė ir procedūros nustatomi Vidaus darbo tvarkos
taisyklėse.
8 straipsnis
ECRIN-ERIC valdyba ir personalas
1.

Infrastruktūrą valdo ECRIN-ERIC valdyba. Valdybą sudaro:

a) ECRIN-ERIC generalinis direktorius;
b) pagrindinė darbuotojų grupė;
c) Europos korespondentai.
2.
ECRIN-ERIC generalinis direktorius, remdamasis narių susirinkimo priimtu daugiamečiu darbo planu ir biudžetu,
nustato valdybos sudėtį, samdo atitinkamus darbuotojus ir yra atsakingas už ECRIN-ERIC personalo valdymą.
3.

Pagrindinė ECRIN-ERIC darbuotojų grupė:

a) teikia reikiamą pagalbą kasdienėje valdymo veikloje (įskaitant finansinį valdymą) ir teikia veiklos ataskaitas narių
susirinkimui ir Europos Komisijai;
b) atsako už paramos atskiriems klinikinių mokslinių tyrimų projektams koordinavimą, kaip nurodyta mokslinėse ir
techninėse ECRIN-ERIC veiklos priemonėse;
c) toliau plėtoja ir palaiko organizaciją, žinių bazę, praktinę patirtį ir procedūras, sudarydama sąlygas kiekvienam mokslo
partneriui visoje Europos Sąjungoje efektyviai remti tarpvalstybinius klinikinius tyrimus;
d) atnaujina ir tobulina kokybės užtikrinimo sistemą, taip pat užtikrina nuolatinį ECRIN-ERIC pajėgumą veiksmingai teikti
aukštos kokybės paslaugas.
4.
ECRIN-ERIC Europos korespondentas atstovauja su ECRIN bendradarbiaujančiam asmeniui, dirbančiam kiekviename
nacionaliniame centre. ECRIN-ERIC Europos korespondento darbui vadovauja ECRIN-ERIC generalinis direktorius; kores
pondentas palaiko darbo santykius su nacionaliniu centru ir tarpininkauja jam ir nacionaliniam klinikinių mokslinių
tyrimų tinklui įvairiais klausimais, susijusiais su ECRIN-ERIC veikla (pavyzdžiui, struktūrinimo ir koordinuotų paslaugų
teikimo).
5.
ECRIN-ERIC – lygių galimybių principu besivadovaujantis darbdavys, kuris daug dėmesio skiria pozityviems veiks
mams, derantiems su taikomais darbo srities įstatymais ir kitais teisės aktais, ir, vadovaudamasis Vidaus darbo tvarkos
taisyklėmis, darbui ECRIN-ERIC valdyboje atrenka aukščiausios kvalifikacijos darbuotojus.
9 straipsnis
ECRIN-ERIC veikla
1.
ECRIN-ERIC veikloje turi dalyvauti jo nacionalinių mokslo partnerių, kuriems atstovaujama Tinklo komitete, tinklas
ir Mokslo taryba, atsakinga už prieigos prie infrastruktūros suteikimą.
2.

Tinklo komitetas:

a) atstovauja ECRIN-ERIC mokslo partneriams ir teikia konsultacijas narių susirinkimui ir generaliniam direktoriui;
b) yra sudarytas iš vyriausiųjų atstovų, kurių po vieną skiria kiekvienas mokslo partneris iš tinklo šalių narių ir stebėtojų,
o išplėstas tinklo komitetas yra sudarytas iš vyriausiųjų atstovų, kurių po vieną skiria kiekvienas mokslo partneris iš
šalių, kurios nėra nei tinklo narės, nei stebėtojos. Tinklo komiteto posėdžiuose dalyvauja ECRIN-ERIC generalinis
direktorius. Tinklo komiteto sekretoriato funkcijas atlieka ECRIN-ERIC valdyba;
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c) vadovaujamas narių susirinkimo, koordinuoja mokslo partnerių vykdomą politiką ir taikomas procedūras, priemones
bei praktiką, siekdamas pagerinti paslaugų kokybę ir veiksmingumą teikia pasiūlymus ECRIN-ERIC generaliniam
direktoriui ir siekdamas užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę stebi ECRIN-ERIC mokslo partnerių veiklą;
d) ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus prašymu padeda rengti metinius strateginius dokumentus, įskaitant daugiametį
darbo planą ir metinius biudžetus, kuriuos ECRIN-ERIC generalinis direktorius teikia narių susirinkimui;
e) praplėstos sudėties komitetas remia koordinuotą sprendimų, strategijų, taisyklių ir procedūrų, kuriuos daugiamečiame
darbo plane nustato ECRIN-ERIC generalinis direktorius ir narių susirinkimas, įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu;
f) narių susirinkimo prašymu teikti rekomendacijas dėl ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus paskyrimo ar jo įgaliojimų
panaikinimo;
g) ECRIN-ERIC generalinio direktoriaus prašymu teikia rekomendacijas dėl partnerių kandidatų gebėjimų;
h) konsultuoja ECRIN-ERIC generalinį direktorių Mokslo tarybos narių skyrimo klausimais;
i) rengia posėdžius bent du kartus per metus;
j) renka pirmininką, kurio užduotis – šaukti, rengti ir organizuoti Tinklo komiteto posėdžius, ir pirmininko pavaduotoją.
Jie skiriami trejiems metams su galimybe pratęsti ir be balsavimo teisių dalyvauja narių susirinkimo posėdžiuose.
k) Papildoma informacija, susijusi su Tinklo komiteto bendromis veiklos procedūromis, pateikiama Vidaus darbo tvarkos
taisyklėse.
3.

Mokslo taryba:

a) atrenka ECRIN-ERIC remtinus klinikinių tyrimų projektus ir juos išdėsto pagal svarbą, taip pat vertina pateiktus
projektus, remdamasis nustatytais priėmimo kriterijais ir akademinės bei pramonės sektoriaus mokslo bendruomenės
prieigos prie paslaugų taisyklėmis, dėl kurių sutarė narių susirinkimas;
b) yra sudaryta iš ne mažiau kaip keturių narių, kurių didžioji dalis yra išorės nariai (nedalyvaujantys valdant ECRINERIC), kuriuos remdamasis Tinklo komiteto rekomendacija skiria generalinis direktorius ir tvirtina narių susirinkimas.
Tarybos nariai skiriami trejiems metams su galimybe pratęsti; jie priima sprendimus, remdamiesi atitinkamos srities
išorės mokslo ekspertų vertinimu.
4.
Išorės patariamąją tarybą sudaro narių susirinkimo tvirtinami ir generalinio direktoriaus trejiems metams skiriami
ekspertai. Jie susitinka kartą per metus ir jų susitikimuose dalyvauja generalinis direktorius, Tinklo komiteto pirmininkas ir
jo pavaduotojas. Taryba teikia strateginę informaciją narių susirinkimui ECRIN-ERIC mokslinės ir techninės plėtros
klausimais.
5.
Etikos patariamąją tarybą sudaro narių susirinkimo tvirtinami ir generalinio direktoriaus trejiems metams skiriami
ekspertai. Jie susitinka kartą per metus ir jų susitikimuose dalyvauja generalinis direktorius, Tinklo komiteto pirmininkas ir
jo pavaduotojas. Taryba narių susirinkimui teikia informaciją ir rekomendacijas etikos ir asmens duomenų apsaugos
klausimais, susijusiais su ECRIN-ERIC veikla.
10 straipsnis
Metinė ataskaita ir apžvalgos
1.
ECRIN-ERIC generalinis direktorius kartu su Tinklo komitetu parengia metinę veiklos ataskaitą, kuri apima ECRINERIC mokslinius, operacinius ir finansinius aspektus. Metinę veiklos ataskaitą tvirtina ir Europos Komisijai perduoda narių
susirinkimas. Patvirtinta metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai ECRIN-ERIC interneto svetainėje.
2.
Narių susirinkimas skiria tarptautinius ekspertus, kurie kas penkerius metus atlieka ECRIN-ERIC veiklos mokslinę
apžvalgą ir teikia gaires bei rekomendacijas dėl ECRIN-ERIC plėtros strategijos.
11 straipsnis
Veiksmingos prieigos prie paslaugų ir duomenų politika
1.
Remiantis moksline kompetencija tyrėjams suteikiama veiksminga ir ne tik ECRIN-ERIC nariams ir stebėtojams
skirta prieiga prie ECRIN-ERIC paslaugų.
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2.
Prieiga grindžiama vidaus ir išorės žiniomis: laukiant, kol projektą patvirtins Mokslo taryba, paslaugos teikiamos
remiantis tarpusavio vertinimą atlikusių išorės vertintojų moksliniu vertinimu. Sprendimą teikti paslaugas priima genera
linis direktorius, remdamasis Tinklo komiteto rekomendacija ir atsižvelgdamas į:
a) Mokslo tarybos vertinimą;
b) mokslo partnerių atliktą strateginį vertinimą, kaip nurodyta Tinklo komiteto rekomendacijoje.
3.
Mokslo taryba nustato taikymo ir vertinimo procedūras, taip pat vertinimo kriterijus ir juos skelbia viešai ECRINERIC interneto svetainėje ir Vidaus darbo tvarkos taisyklėse.
4.

ECRIN-ERIC paslaugos teikiamos neekonominei veiklai ir už atlygį, kuriuo nesiekiama pelno.

5.
Į prieigos kriterijus įtraukiamas įsipareigojimas gerinti klinikinių tyrimų duomenų naudojimą, t. y. prieš pacientus
įtraukiant į Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintą viešai prieinamą registrą įregistruojant klinikinių tyrimų protokolą
ir įsipareigojant pranešti tyrimų rezultatus. ECRIN-ERIC užtikrina, kad paskelbto klinikinio tyrimo neapdorotais ir nuas
menintais duomenimis galėtų pasinaudoti mokslo bendruomenė.
12 straipsnis
Intelektinės nuosavybės teisės
1.
Nė viena šių įstatų nuostata neaiškinama siekiant pakeisti intelektinės nuosavybės teisių ir naudos pasidalijimo
susitarimo aprėptį ir taikymą, kaip nustatyta atitinkamuose ECRIN-ERIC narių įstatymuose, kituose teisės aktuose ir
tarptautiniuose susitarimuose.
2.
ECRIN-ERIC gali įgyti atitinkamas intelektinės nuosavybės teises, jei jo įnašu finansuojamas inovacijų procesas.
Daugiau informacijos apie ECRIN-ERIC intelektinės nuosavybės politiką pateikiama Vidaus darbo tvarkos taisyklėse.
3.

Pajamos, gaunamos už ECRIN-ERIC sukurtą intelektinę nuosavybę, naudojamos ERIC veiklai.

4.
Intelektinė nuosavybė – nuosavybė, kaip apibrėžta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme priimtos Konvencijos dėl
pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnyje.
13 straipsnis
Sąskaitos
1.
Visi ECRIN-ERIC įplaukų ir išlaidų punktai įtraukiami į kiekvieniems finansiniams metams sudaromas sąmatas ir
nurodomi biudžete. Biudžetą tvirtina narių susirinkimas.
2.
ECRIN-ERIC sąskaitos pateikiamos kartu su paskutinių finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.
Sąskaitos periodiškai teikiamos išorės finansų auditui. ECRIN-ERIC sąskaitoms tikrinti skiriamą išorės auditorių tvirtina
ir skyrimo trukmę nurodo narių susirinkimas. Ataskaitą apie metines sąskaitas išorės auditorius teikia narių susirinkimui.
3.
ECRIN-ERIC sąskaitas rengia, pildo, teikia tikrinti ir skelbia laikydamasis valstybės, kurioje yra jo buveinė, įstatymų ir
kitų teisės aktų reikalavimų.
14 straipsnis
Viešasis pirkimas
ECRIN-ERIC visus viešojo pirkimo procedūrų kandidatus ir dalyvius vertina vienodai ir nediskriminuodamas, nepriklau
somai nuo to, ar jie įsikūrę Europos Sąjungoje, ar už jos ribų. ECRIN-ERIC viešojo pirkimo politika grindžiama skaidrumo,
nediskriminavimo ir konkurencijos principais. Išsamios viešojo pirkimo procedūrų taisyklės ir kriterijai nustatyti Vidaus
darbo tvarkos taisyklėse.
15 straipsnis
Atsakomybė ir draudimas
1.
Narių ir stebėtojų finansinė atsakomybė už ECRIN-ERIC skolas yra susijusi tik su jų III priede nustatytais atitinka
mais metiniais įnašais.
2.

ECRIN-ERIC imasi atitinkamų priemonių, kad apsidraustų nuo su jo veikla susijusios konkrečios rizikos.
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16 straipsnis
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
( 1)

Tarybos direktyvos 2006/112/EB
143 straipsnio 1 dalies g punktu ir 151 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamas
atleidimas nuo PVM, laikantis Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 (2) 50 ir 51 straipsnių, taikomas tik
pridėtinės vertės mokesčiui, kuriuo apmokestinamos ECRIN-ERIC oficialiai naudoti skirtos prekės ir paslaugos, kurių vertė
yra didesnė nei 150 EUR ir kurias visiškai apmoka ir įsigyja ECRIN-ERIC. Pavienių narių vykdomam viešajam pirkimui
toks atleidimas nuo mokesčių netaikomas. Atleidimas nuo PVM taikomas neekonominei veiklai, o ekonominei veiklai
netaikomas. Atleidimas nuo PVM taikomas prekėms ir paslaugoms, susijusioms su moksliniais, techniniais ir administ
raciniais ECRIN-ERIC veiksmais, atitinkančiais jo pagrindines užduotis. Be to, atleidimas nuo PVM taikomas konferencijų,
seminarų ir susitikimų, tiesiogiai susijusių su ECRIN-ERIC oficialia veikla, išlaidoms. Tačiau atleidimas nuo PVM netai
komas kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms.
17 straipsnis
Vidaus darbo tvarkos taisyklės
1.
Vidaus darbo tvarkos taisyklėse nurodoma, kaip tarpusavyje organizuojamas ECRIN-ERIC narių, stebėtojų, organų ir
partnerių darbas ir ECRIN-ERIC valdymas, ir nustatomos atitinkamos narių, stebėtojų, organų ir partnerių teisės ir
pareigos.
2.

Vidaus darbo tvarkos taisykles rengia ECRIN-ERIC generalinis direktorius ir tvirtina narių susirinkimas.

3.
Vidaus darbo tvarkos taisykles prireikus atnaujina ECRIN-ERIC generalinis direktorius ir tvirtina narių susirinkimas,
vadovaudamiesi jose nustatytomis procedūromis.
18 straipsnis
Kalba
1.

ECRIN-ERIC darbo kalba yra anglų kalba.

2.
Ryšiams su ECRIN-ERIC priimančios šalies, kurioje yra jo buveinė, institucijomis palaikyti taip pat gali būti naudo
jama oficiali tos šalies kalba.
3.
Šie įstatai laikomi autentiškais vokiečių, ispanų, prancūzų, italų, portugalų, anglų ir visomis kitomis oficialiosiomis
ES kalbomis. Pirmenybė neteikiama jokios kalbos redakcijai.
19 straipsnis
Buveinė
ECRIN-ERIC buveinė yra Paryžiuje (Prancūzija).
20 straipsnis
ECRIN-ERIC veiklos trukmė ir likvidavimas
1.

ECRIN-ERIC veikia neribotą laiką.

2.

Sprendimas dėl ECRIN-ERIC likvidavimo priimamas dviejų trečdalių visų narių susirinkimo narių balsų dauguma.

3.
Likviduoto ECRIN-ERIC turtas perduodamas subjektui, dėl kurio sutaria daugiau kaip dviejų trečdalių narių, kurių
įnašai sudaro daugiau kaip du trečdalius privalomų įnašų, dauguma.
21 straipsnis
Pakeitimai
1.
Apie visus siūlomus Įstatų pakeitimus pranešama Europos Komisijai, ir jie įsigalioja tik laikantis ERIC reglamento 11
straipsnio nuostatų.
2.

Visų pakeitimų datos nurodomos šiuose įstatuose.

3.

Šių įstatų priedai gali būti keičiami, gavus narių susirinkimo pritarimą.

4.

Galioja tik raštu pateikti ir kiekvieno nario įgalioto asmens pasirašyti šių įstatų koregavimo ar pakeitimų pasiūlymai.

(1) OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
(2) OL L 77, 2011 3 23, p. 1.
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22 straipsnis
Įstatų konsoliduota redakcija
1.
Šie įstatai yra nuolat atnaujinami, o naujausia jų redakcija skelbiama viešai ECRIN-ERIC interneto svetainėje ir
buveinėje.
2.
Visi šių įstatų pakeitimai aiškiai nurodomi ir pastaboje pažymima, ar pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 11
straipsnį keičiama esminė ar neesminė Įstatų nuostata, ir tą pakeitimą priimant taikyta procedūra.

II PRIEDAS
NARIŲ IR STEBĖTOJŲ SĄRAŠAS
Nariai
Vokietijos Federacinė Respublika
Ispanijos Karalystė
Prancūzijos Respublika
Italijos Respublika
Portugalijos Respublika
Stebėtojai
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III PRIEDAS
FINANSINIS ĮNAŠAS
1. Šiame priede aprašomas metinių įnašų apskaičiavimo mechanizmas, taikomas 2013 m. įsteigiant ECRIN-ERIC.
2. Dėl finansinio įnašo, mokamo po ECRIN-ERIC įsteigimo, narių susirinkimas sprendžia vadovaudamasis 5 straipsnio 1
dalimi.
3. ECRIN-ERIC metinį biudžetą sudaro ECRIN-ERIC narių ir stebėtojų įnašai. Jį sudaro:
a) vietinis įnašas, skirtas ECRIN-ERIC darbuotojų veiklos išlaidoms (Europos korespondento atlyginimui ir susiju
sioms veiklos išlaidoms) kiekviename nacionaliniame centre padengti, kuris atitinkamai yra:
100 000 EUR, jei BVP vienam gyventojui yra > 20 000 USD,
50 000 EUR, jei BVP vienam gyventojui yra < 20 000 USD;
b) pagrindinis finansinis įnašas, skirtas pagrindinės ECRIN-ERIC darbuotojų grupės veiklos išlaidoms padengti, kuris
nustatomas pagal BVP:
250 000 EUR, jei BVP yra > 1 000 mlrd. USD,
100 000 EUR, jei BVP yra < 1 000 mlrd. USD, bet > 200 mlrd. USD,
20 000 EUR, jei BVP yra < 200 mlrd. USD;
c) 150 000 EUR metinis finansinis įnašas, kurį tinklui teikia valstybė narė, kurioje yra ECRIN-ERIC buveinė
(19 straipsnis).
4. ECRIN-ERIC nariai prie metinio biudžeto prisideda mokėdami vietinį ir pagrindinį įnašus, kaip nustatyta šių įstatų III
priedo 3 dalies a ir b punktuose.
5. ECRIN-ERIC stebėtojai prie metinio biudžeto prisideda mokėdami vietinį įnašą, kaip nustatyta šių įstatų III priedo 3
dalies a punkte.
6. Mokslo partneriai iš šalių, kurios nėra nei tinklo ECRIN-ERIC narės, nei stebėtojos, įnašą tinklui moka pagal sudarytus
konkrečius partnerystės susitarimus ir, visų pirma, padengia Europos korespondento atlyginimo ir susijusias veiklos
išlaidas.
7. Europos korespondentas gali būti komandiruojamas į ECRIN-ERIC ir gali būti jam pavaldus, tačiau turi palaikyti
darbo santykius su nacionaliniu centru. Toks korespondentas pasirenkamas bendru ECRIN-ERIC ir nario, stebėtojo ar
partnerio sutarimu, remiantis Vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatytomis gairėmis. Jei tinkamo kandidato neran
dama, atitinkamas narys, stebėtojas ar partneris teikia finansinį įnašą ECRIN-ERIC, kad jis galėtų korespondentą
įdarbinti tiesiogiai.
8. Metiniai įnašai tinklui mokami atitinkamais finansiniais metais gavus ECRIN-ERIC, remiantis sutartais finansiniais
planais, paskelbtą raginimą sumokėti. Kaip nustatyta Vidaus darbo tvarkos taisyklėse, įnašą vėluojant sumokėti
skaičiuojamos Europos Centrinio Banko Oficialiajame leidinyje paskelbtomis palūkanų normomis grindžiamos palū
kanos.
9. Įstojus naujiems nariams, biudžetas koreguojamas vadovaujantis principu, pagal kurį prisijungus naujam nariui
pagrindinės darbuotojų grupės bendras biudžetas padidėja 50 % numatomo naujo nario pagrindinio įnašo. Likę
50 % naudojami narių įnašams proporcingai sumažinti, atsižvelgiant į jų pagrindinį įnašą.
10. Numatomi narių įnašai 2014 m. (bendra numatoma metinė įnašo suma – 1 700 000 EUR):
Vokietija – 338 636 EUR,
Ispanija – 338 636 EUR,
Prancūzija – 488 636 EUR,
Italija – 338 636 EUR,
Portugalija – 195 454 EUR.
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