
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 12 grudnia 2013 r. 

ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych 

(2013/C 373/09) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 
2013 r. ustanawiającą program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–2020) ( 1 ), w szczególności 
jej art. 6 ust. 1 i 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Aby zapewnić ciągłość z działaniami i czynnościami 
prowadzonymi na mocy decyzji Rady 2006/972/WE ( 2 ), 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych („ERBN”), która 
ma zostać ustanowiona decyzją 2013/743/UE, powinna 
zastąpić ERBN ustanowioną decyzją Komisji 
2007/134/WE ( 3 ) i zostać jej następczynią prawną. 

(2) Artykuł 6 ust. 2 decyzji 2013/743/UE przewiduje, że 
ERBN składa się z niezależnej rady naukowej i specjalnej 
jednostki ds. realizacji. Specjalną jednostkę ds. realizacji 
należy utworzyć jako strukturę w formie agencji wyko
nawczej, która zostanie powołana odrębnym aktem 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 ( 4 ). 

(3) Rada naukowa powinna składać się z naukowców, inży
nierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem. 
Jej członkowie powinni być niezależni od zewnętrznych 
interesów i wyznaczani w taki sposób, aby zapewnić 
ciągłość prac rady naukowej. 

(4) Aby zapewnić terminową realizację programu szczegóło
wego, rada naukowa ERBN powołanej decyzją 
2007/134/WE ustaliła już wstępne stanowiska w oczeki
waniu na środki, które mają zostać przyjęte zgodnie 
z art. 7 decyzji 2013/743/UE. Te wstępne stanowiska 
powinny zostać przyjęte lub odrzucone przez radę 
naukową ustanowioną niniejszą decyzją. 

(5) Należy określić niezbędne przepisy dotyczące funkcjono
wania rady naukowej. 

(6) Należy ustanowić przepisy w celu zapewnienia sprawnej 
współpracy między radą naukową a specjalną jednostką 
ds. realizacji ERBN. 

(7) Rada naukowa powinna mieć dostęp do dokumentów 
i danych niezbędnych do jej pracy zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 5 ). 

(8) Decyzja 2013/743/UE przewiduje wynagrodzenia 
członków rady naukowej za wykonywane przez nich 
zadania i należy określić przepisy do tego celu. 

(9) Należy uchylić decyzję 2007/134/WE, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Ustanowienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

Niniejszym ustanawia się Europejską Radę ds. Badań Nauko
wych („ERBN”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r. Zastępuje ona Europejską Radę ds. Badań 
Naukowych ustanowioną decyzją Komisji 2007/134/WE i jest 
jej następczynią prawną. 

Artykuł 2 

Członkowie rady naukowej 

1. Rada naukowa składa się z przewodniczącego ERBN 
(„przewodniczący ERBN”) oraz 21 innych członków. 21 osób 
wymienionych w załączniku I mianuje się niniejszym na innych 
członków rady naukowej na kadencje określone w tym załącz
niku. 

2. Członkowie wykonują swoje zadania niezależnie od 
wszelkich wpływów zewnętrznych. W odpowiednim czasie 
informują Komisję o wszelkich konfliktach interesów, które 
mogłyby podważyć ich obiektywność. 

3. Członkowie są mianowani na kadencję trwającą maksy
malnie cztery lata, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. 
Członka można jednak powołać na okres krótszy niż maksy
malna kadencja, aby umożliwić stopniową rotację członków. 
Członkowie pełnią swoje funkcje do czasu zastąpienia ich 
przez inną osobę lub wygaśnięcia ich kadencji.
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965. 
( 2 ) Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca 

programu szczegółowego „Pomysły”, wdrażającego siódmy program 
ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju techno
logicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, 
s. 243). 

( 3 ) Decyzja Komisji 2007/134/WE z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawia
jąca Europejską Radę ds. Badań Naukowych (Dz.U. L 57 
z 24.2.2007, s. 14). 

( 4 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. 
ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powie
rzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspól
notowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1). 

( 5 ) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. 
L 8 z 12.1.2001, s. 1).



4. W należycie uzasadnionych przypadkach, w celu zacho
wania rzetelności lub ciągłości rady naukowej, Komisja może 
z własnej inicjatywy zakończyć kadencję członka. 

Artykuł 3 

Funkcjonowanie rady naukowej 

1. Rada naukowa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny 
oraz kodeks postępowania w zakresie poufności, konfliktu inte
resów oraz przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

2. Rada naukowa odbywa posiedzenia plenarne w zależności 
od potrzeb wynikających z jej prac. Na stronie internetowej 
ERBN publikuje się skrócone protokoły posiedzeń plenarnych. 

3. Przewodniczący może zadecydować o zwołaniu posie
dzenia w formie sesji zamkniętej zgodnie z regulaminem 
wewnętrznym rady naukowej. 

4. Rada naukowa może ustanawiać składające się z jej 
członków stałe komitety, grupy robocze i inne struktury 
zajmujące się określonymi zadaniami rady naukowej. 

5. Wstępne stanowiska rady naukowej powołanej decyzją 
2007/134/WE w sprawie środków, które mają zostać przyjęte 
zgodnie z art. 7 decyzji 2013/743/UE zostają przyjęte lub 
odrzucone przez radę naukową ustanowioną niniejszą decyzją 
niezwłocznie po jej ustanowieniu. 

Artykuł 4 

Współpraca w ramach Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych 

Rada naukowa i specjalna jednostka ds. realizacji zapewniają 
spójność między strategicznymi i operacyjnymi aspektami 
wszystkich działań ERBN. Przewodniczący ERBN, wiceprzewod
niczący rady naukowej i dyrektor specjalnej jednostki ds. reali
zacji regularnie odbywają posiedzenia koordynacyjne w celu 
zapewnienia skutecznej współpracy. 

Artykuł 5 

Dostęp do dokumentów i danych 

1. Komisja i specjalna jednostka ds. realizacji przekazują 
radzie naukowej dokumenty, dane i pomoc niezbędne do jej 
pracy, umożliwiając jej działanie w sposób autonomiczny 
i niezależny, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

2. Członkowie rady naukowej wykorzystują dokumenty 
i dane przekazane im zgodnie z ust. 1 wyłącznie do celów 

i zadań, do których są one udostępniane, i są zobowiązani do 
zachowania poufności. 

3. Rada naukowa przyjmuje odpowiednie środki organiza
cyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i poufności dokumentów i danych, aby uniemożliwić jakiekol
wiek ujawnienie lub dostęp bez upoważnienia, przypadkowe 
lub bezprawne zniszczenie, utratę lub zmianę danych i doku
mentów. 

4. Członkowie rady naukowej traktują z należytą staranno 
ścią legalność, odpowiedniość, istotność, dokładność, koniecz
ność i ograniczenia czasowe gromadzenia, przetwarzania i prze
chowywania danych osobowych. 

5. W przypadku gdy nie można przyznać dostępu do doku
mentów i danych lub dostępu do danych osobowych 
z powodów związanych z ochroną danych osobowych, poufno 
ścią, bezpieczeństwem lub interesem publicznym, Komisja 
i specjalna jednostka ds. realizacji przedkładają radzie naukowej 
pisemne wyjaśnienie tych powodów oraz wszelkie informacje 
dotyczące rozpatrywanej kwestii, których przekazanie uważają 
za możliwe w ramach obowiązujących przepisów. 

Artykuł 6 

Wynagrodzenia członków rady naukowej innych niż 
przewodniczący ERBN 

Przepisy dotyczące honorariów za zadania wykonywane przez 
członków rady naukowej innych niż przewodniczący ERBN 
i zwrotu poniesionych przez nich kosztów podróży i pobytu 
określono w załączniku II. 

Artykuł 7 

Uchylenie 

Decyzja 2007/134/WE traci moc. Odesłania do uchylonej 
decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji. 

Artykuł 8 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Máire GEOGHEGAN-QUINN 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

Członkowie rady naukowej 

Imię, nazwisko i instytut Koniec kadencji 

Klaus BOCK, Duńska Narodowa Fundacja Badawcza 31 grudnia 2016 r. 

Nicholas CANNY, Państwowy Uniwersytet Irlandii, Galway 31 grudnia 2014 r. 

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Uniwersytet w Utrechcie 31 grudnia 2015 r. 

Tomasz DIETL, Polska Akademia Nauk 31 grudnia 2014 r. 

Daniel DOLEV, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie 31 grudnia 2014 r. 

Athene DONALD, Uniwersytet w Cambridge 31 grudnia 2016 r. 

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Rzym 31 grudnia 2016 r. 

Pavel EXNER, Czeska Akademia Nauk 31 grudnia 2014 r. 

Nuria Sebastian GALLES, Uniwersytet Pompeu Fabra, Barcelona 31 grudnia 2016 r. 

Reinhard GENZEL, Instytut Fizyki Pozaziemskiej im. Maksa Plancka 31 grudnia 2016 r. 

Carl-Henrik HELDIN, Instytut Badań nad Rakiem im. Ludwiga, Uppsala 31 grudnia 2014 r. 

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms 31 grudnia 2014 r. 

Matthias KLEINER, Politechnika w Dortmundzie 31 grudnia 2016 r. 

Éva KONDOROSI, Węgierska Akademia Nauk 31 grudnia 2016 r. 

Mart SAARMA, Uniwersytet w Helsinkach 31 grudnia 2014 r. 

Nils Christian STENSETH, Uniwersytet w Oslo 31 grudnia 2017 r. 

Martin STOKHOF, Uniwersytet w Amsterdamie 31 grudnia 2017 r. 

Anna TRAMONTANO, Uniwersytet Sapienza w Rzymie 31 grudnia 2014 r. 

Isabelle VERNOS, Centrum Kontroli Genomu, Barcelona 31 grudnia 2014 r. 

Reinhilde VEUGELERS, Uniwersytet Katolicki w Leuven 31 grudnia 2016 r. 

Michel WIEVIORKA, Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznej, Paris 31 grudnia 2017 r.
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ZAŁĄCZNIK II 

Przepisy dotyczące wynagrodzeń członków rady naukowej innych niż przewodniczący ERBN, o których mowa 
w art. 6 

1. Honoraria członków rady naukowej innych niż przewodniczący ERBN, jak również koszty ich podróży i utrzymania 
związane z wykonywaniem ich zadań są wypłacane przez specjalną jednostkę ds. realizacji zgodnie z umową, w tym 
z warunkami określonymi w pkt 2–5. 

2. Honoraria wiceprzewodniczących rady naukowej wynoszą 3 500 EUR za pełne uczestnictwo w posiedzeniu 
plenarnym oraz 1 750 EUR za częściowe uczestnictwo. 

3. Honoraria pozostałych członków, o których mowa w pkt 1, wynoszą 2 000 EUR za pełne uczestnictwo w posiedzeniu 
plenarnym oraz 1 000 EUR za częściowe uczestnictwo. 

4. Płatności są zatwierdzane przez dyrektora specjalnej jednostki ds. realizacji lub jego zastępcę na podstawie listy 
obecności potwierdzonej przez przewodniczącego ERBN i dyrektora specjalnej jednostki ds. realizacji lub ich zastęp
ców. Na liście obecności podaje się, czy poszczególni członkowie uczestniczyli w całym posiedzeniu (pełne uczestnic
two), czy tylko w jego części (częściowe uczestnictwo). 

5. W przypadku spotkań innych niż posiedzenia plenarne specjalna jednostka ds. realizacji zwraca koszty podróży i, 
w stosownych przypadkach, koszty utrzymania członków rady naukowej niezbędne do wykonywania ich zadań 
zgodnie z ich umową oraz przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów ponoszonych przez ekspertów zewnętrz
nych ( 1 ). 

6. Honoraria oraz koszty podróży i utrzymania wypłaca się z budżetu operacyjnego programu szczegółowego ustano
wionego decyzją 2013/743/UE.
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( 1 ) Decyzja Komisji C(2007) 5858.
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