
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych 

(2012/C 385/06) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję 1982/2006/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) ( 1 ), 
w szczególności jej art. 2 i 3, 

uwzględniając decyzję Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 
2006 r. dotyczącą programu szczegółowego „Pomysły”, wdra 
żającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej 
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007–2013) ( 2 ), w szczególności jej art. 4 ust. 2 i 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2007/134/WE z dnia 2 lutego 2007 r. ustana
wiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych ( 3 ) 
Komisja ustanowiła Europejską Radę ds. Badań Nauko
wych (zwaną dalej „ERBN”), która służy realizacji 
programu szczegółowego „Pomysły”. ERBN składa się 
z niezależnej Rady Naukowej wspieranej przez specjalną 
jednostkę ds. realizacji, a jej funkcjonowanie przewi
dziano do dnia 31 grudnia 2013 r. 

(2) Rada Naukowa składa się z uznanych naukowców, inży
nierów i uczonych powoływanych przez Komisję i dzia 
łających we własnym imieniu, niezależnie od jakichkol
wiek zewnętrznych wpływów. W skład Rady wchodzi 22 
członków działających zgodnie z mandatem określonym 
w art. 3 decyzji 2007/134/WE. 

(3) Po rezygnacji 3 członków Komisja wyznaczyła ich 
następców decyzją 2009/357/WE z dnia 27 kwietnia 
2009 r. zmieniającą decyzję 2007/134/WE ustanawiającą 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych ( 4 ). Po wygaś
nięciu kadencji 7 członków Komisja wyznaczyła ich 
następców decyzją 2011/12/UE z dnia 12 stycznia 
2011 r. zmieniającą decyzję 2007/134/WE ustanawiającą 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych ( 5 ). 

(4) Mandaty 10 członków Rady Naukowej wygasają w dniach 
1 lutego i 26 kwietnia 2013 r., w związku z czym 
konieczne jest etapowe przedłużenie kadencji członków 
Rady. 

(5) Etapowe przedłużenie kadencji członków Rady Naukowej 
powinno nastąpić zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 i 7 
decyzji 2007/134/WE, które stanowią m.in., że człon
kowie powoływani są na czteroletnią kadencję, z możli
wością jednokrotnego przedłużenia na podstawie 
systemu rotacyjnego, który zapewni ciągłość prac Rady 
Naukowej, oraz że członkowie mogą być powoływani na 
okres krótszy niż maksymalna kadencja, aby umożliwić 
etapową rotację członków. 

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji 2007/134/WE przyszłych 
członków mianuje Komisja na podstawie czynników 
i kryteriów określonych w załączniku I do tej decyzji, 
po przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury 
ich wyznaczenia uzgodnionej z Radą Naukową, 
włączając w to konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 
W tym celu utworzono stały Komitet Identyfikacyjny 
wysokiego szczebla, w którego skład wchodzą niezależni 
eksperci otrzymujący honoraria z budżetu operacyjnego 
programu szczegółowego „Pomysły”. Komitet przedstawił 
zalecenia dotyczące etapowego przedłużenia kadencji 
członków Rady Naukowej, które zostały przyjęte. 

(7) Zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji 2007/134/WE nazwiska 
przyszłych członków publikowane są zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 45/2001 ( 6 ). 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2007/134/WE, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Załącznik II do decyzji 2007/134/WE zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Máire GEOGHEGAN-QUINN 

Członek Komisji
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