
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i uchylenia 
decyzji 2008/37/WE 

(2013/779/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 
19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, 
którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarzą
dzania programami wspólnotowymi ( 1 ), w szczególności jego 
art. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 58/2003 upoważniono 
Komisję do przekazania agencjom wykonawczym upraw
nień do realizacji, w całości lub w części, danego 
programu lub projektu unijnego w imieniu Komisji 
i na jej odpowiedzialność. 

(2) Celem powierzenia agencjom wykonawczym zadań zwią
zanych z realizacją programów jest umożliwienie Komisji 
skupienia się na jej podstawowych działaniach i funkcjach, 
których wykonanie nie może być zlecone na zewnątrz, 
bez zrzekania się kontroli nad działaniami, którymi 
zarządzają te agencje, ani ostatecznej odpowiedzialności 
za te działania. 

(3) Zgodnie z art. 6 programu szczegółowego wdrażającego 
program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–2020) ( 2 ) (zwanego 
dalej programem szczegółowym wdrażającym program 
„Horyzont 2020”) Komisja ustanawia Europejską Radę 
ds. Badań Naukowych (ERBN). ERBN ma zastąpić Euro
pejską Radę ds. Badań Naukowych ustanowioną decyzją 
Komisji 2007/134/WE ( 3 ) do celów wykonywania decyzji 
Rady 2006/972/WE ( 4 ) (zwanego dalej programem 
szczegółowym „Pomysły”). W skład ERBN ma wchodzić 

niezależna Rada Naukowa (zwana dalej Radą Naukową 
ERBN) oraz specjalna jednostka ds. realizacji w formie 
agencji wykonawczej. 

(4) Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych 
z realizacją programu wymaga wyraźnego oddzielenia 
fazy formułowania programu (program formułuje Rada 
Naukowa ERBN, a przyjmuje go Komisja) od realizacji 
programu w oparciu o zasady i metodykę określone 
przez Radę Naukową ERBN, które to zadanie należy 
powierzyć agencji wykonawczej. 

(5) Decyzją 2008/37/WE ( 5 ) Komisja utworzyła Agencję 
Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie dzia 
łaniami wspólnotowymi w dziedzinie badań pionierskich 
w celu realizacji programu szczegółowego „Pomysły”. 

(6) Agencja ustanowiona decyzją 2008/37/WE dowiodła, że 
cieszy się bardzo dobrą reputacją w środowiskach nauko
wych w Europie i na świecie. Agencja stała się istotnym 
elementem unijnego systemu finansowania badań nauko
wych, jest dobrze rozpoznawalna i pozytywnie postrze
gana przez zainteresowane strony. Z zewnętrznej oceny 
Agencji przeprowadzonej zgodnie z art. 25 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 58/2003 wynika, że utworzenie 
Agencji okazało się korzystne, gdyż uzyskała ona specja
lizację naukową i jest w stanie świadczyć usługi lepszej 
jakości, utrzymuje bowiem bliskie kontakty z beneficjen
tami, prowadzi usprawnioną komunikację oraz zapewnia 
lepsze wyeksponowanie programów i szybsze płatności 
dla beneficjentów. Oszczędności wynikające z przekazania 
zadań Agencji szacuje się na około 45 mln EUR w latach 
2009–2012. 

(7) W swym komunikacie z dnia 29 czerwca 2011 r. 
„Budżet z perspektywy »Europy 2020«” ( 6 ) Komisja 
zaproponowała, aby w szerszym zakresie wykorzystywać 
istniejące agencje wykonawcze do realizacji programów 
unijnych w okresie objętym wieloletnimi ramami finan
sowymi na lata 2014–2020.
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( 1 ) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965. 
( 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 ) 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. 224). 

( 5 ) Decyzja Komisji 2008/37/WE z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawia
jąca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym 
„Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 9 z 12.1.2008, s. 15). 

( 6 ) COM(2011) 500 final.



(8) Analiza kosztów i korzyści przeprowadzona zgodnie 
z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 wyka
zała, że Komisja powinna powierzyć Agencji realizację 
celu szczegółowego „wspieranie badań pionierskich 
poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Nauko
wych” wchodzącego w skład części I programu szczegó 
łowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – 
„Doskonała baza naukowa”. Program zarządzania Agen
cji, sposób świadczenia przez nią usług i jej wizerunek 
odznaczają się wysoką jakością, a posiadane przez nią 
kanały komunikacji zewnętrznej okazały się skuteczne. 
Cel szczegółowy polegający na „wspieraniu badań 
pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych” jest spójny z obecnymi celami i zada
niami Agencji. Wykorzystanie doświadczeń Agencji 
i zgromadzonej przez nią wiedzy specjalistycznej pozwo
liłoby uzyskać przyrost wydajności. Co więcej, Komisja 
nigdy nie zarządzała tym programem wewnętrznie, więc 
przejęcie przez nią tego zadania naruszyłoby ciągłość 
działań, gdyż jej służby nie dysponują odpowiednią 
wiedzą fachową. Ponadto przy zastosowaniu wariantu 
polegającego na powierzeniu zarządzania programem 
agencji można spodziewać się przyrostu wydajności na 
kwotę 79 mln EUR w okresie 2014–2024 w porównaniu 
do sytuacji, w której program byłby zarządzany 
wewnętrznie przez Komisję. 

(9) Należy powierzyć Agencji zarządzanie realizacją celu 
szczegółowego „wspieranie badań pionierskich poprzez 
działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” 
wchodzącego w skład części I programu szczegółowego 
wdrażającego program „Horyzont 2020” – „Doskonała 
baza naukowa” i wykonywanie działań podobnych do 
tych, którymi Agencja zarządza obecnie na podstawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013, 
które to działania dotyczą projektów niezwiązanych 
z decyzjami politycznymi i wymagających wysokiego 
poziomu fachowej wiedzy naukowej i finansowej 
w trakcie całego cyklu projektowego. 

(10) Agencja powinna kontynuować realizację programu 
szczegółowego „Pomysły”, który został jej powierzony 
na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 
2007–2013. 

(11) W celu zapewnienia jednolitego pod względem 
czasowym wykonania niniejszej decyzji i realizacji 
programów, których ona dotyczy, niezbędne jest zapew
nienie wykonywania przez Agencję jej zadań związanych 
z realizacją tych programów pod warunkiem wejścia 
w życie tychże programów oraz począwszy od daty ich 
wejścia w życie. 

(12) Należy ustanowić Agencję. Powinna ona zastąpić agencję 
wykonawczą ustanowioną decyzją 2008/37/WE i zostać 
jej następcą prawnym. Nowa agencja powinna działać 
zgodnie ze statutem ogólnym określonym w rozporzą
dzeniu (WE) nr 58/2003. 

(13) Należy zatem uchylić decyzję 2008/37/WE oraz usta
nowić przepisy przejściowe. 

(14) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ 

Artykuł 1 

Ustanowienie 

Niniejszym ustanawia się – na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do dnia 31 grudnia 2024 r. – Agencję Wykonawczą Europej
skiej Rady ds. Badań Naukowych (zwaną dalej „Agencją”), której 
statut określony jest w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003; 
Agencja zastępuje agencję wykonawczą ustanowioną decyzją 
2008/37/WE i jest jej następcą prawnym. 

Artykuł 2 

Siedziba 

Siedzibą Agencji jest Bruksela. 

Artykuł 3 

Cele i zadania 

1. Agencja jest specjalną jednostką ds. realizacji przy Euro
pejskiej Radzie ds. Badań Naukowych, odpowiedzialną za admi
nistracyjne wdrażanie i realizację programu. 

2. Niniejszym powierza się Agencji, w ramach programu 
szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” – 
program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020), realizację celu szczegółowego „wspieranie badań 
pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych” wchodzącego w skład części I „Doskonała baza 
naukowa”. Niniejszy ustęp stosuje się pod warunkiem wejścia 
w życie programu szczegółowego wdrażającego program „Hory
zont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych 
i innowacji (2014–2020) oraz począwszy od daty wejścia 
w życie tego programu szczegółowego. 

3. Niniejszym powierza się Agencji, w ramach siódmego 
programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) ( 1 ), reali
zację spuścizny po programie szczegółowym „Pomysły”.
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( 1 ) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.



4. Agencja odpowiada za następujące zadania związane 
z realizacją części wchodzących w skład programów unijnych, 
o których mowa w ust. 2 i 3: 

a) zarządzanie realizacją programu i szczegółowymi projektami 
na podstawie odpowiednich programów prac określonych 
przez Radę Naukową Europejskiej Rady ds. Badań Nauko
wych (zwaną dalej Radą Naukową ERBN) i przyjętych przez 
Komisję, o ile Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie 
przekazania uprawnień; 

b) przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w odnie
sieniu do dochodów i wydatków oraz wykonywanie wszel
kich operacji niezbędnych do zarządzania programem, o ile 
Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania 
uprawnień; 

c) wspieranie realizacji programu, o ile Komisja upoważniła do 
tego Agencję w akcie przekazania uprawnień; 

d) udzielanie wsparcia Radzie Naukowej ERBN w wykonywaniu 
wszystkich jej zadań. 

Artykuł 4 

Okresy mianowania 

1. Członków Komitetu Sterującego mianuje się na okres 
dwóch lat. 

2. Dyrektora mianuje się na okres czterech lat, przy uwzględ
nieniu stanowiska Rady Naukowej ERBN. 

3. Przy mianowaniu personelu wyższego szczebla w Agencji 
uwzględnia się stanowisko Rady Naukowej ERBN. 

Artykuł 5 

Wymagania w zakresie nadzoru i sprawozdawczości 

Agencja podlega nadzorowi ze strony Komisji i regularnie 
składa sprawozdania na temat postępów w realizacji 

programów unijnych lub części tych programów, za które 
odpowiada, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością okre 
śloną w akcie przekazania uprawnień. 

Artykuł 6 

Wykonywanie budżetu operacyjnego 

Agencja wykonuje swój budżet operacyjny zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004 ( 1 ). 

Artykuł 7 

Uchylenie i przepisy przejściowe 

1. Decyzja 2008/37/WE traci moc ze skutkiem od dnia 
1 stycznia 2014 r. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje 
się jako odesłania do niniejszej decyzji. 

2. Agencję uznaje się za następcę prawnego agencji wyko
nawczej ustanowionej decyzją 2008/37/WE. 

3. Bez uszczerbku dla zmiany zaszeregowania urzędników 
oddelegowanych, przewidzianej w akcie przekazania uprawnień, 
niniejsza decyzja nie wpływa na prawa i obowiązki pracow
ników zatrudnionych przez Agencję, w tym jej dyrektora. 

Artykuł 8 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 
2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla 
agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) 
nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowie
dzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów 
wspólnotowych (Dz.U. L 297 z 22.9.2004, s. 6).
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