
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 27 maja 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2011/166/UE w sprawie utworzenia SHARE-ERIC 

(2014/302/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram praw
nych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej dla celów przeprowadzenia badania dotyczącego 
zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE-ERIC) zostało ustanowione decyzją Komisji 
2011/166/UE (2). 

(2) Statut SHARE-ERIC załączony do decyzji 2011/166/UE przewiduje przeniesienie siedziby statutowej z Nider
landów do Niemiec po dostarczeniu przez władze niemieckie niezbędnego oświadczenia zgodnie z art. 5 ust. 1 
lit. d) rozporządzenia (WE) nr 723/2009. 

(3)  W następstwie oświadczenia przedstawionego przez Niemcy SHARE-ERIC przedstawiło Komisji w dniu 
21 września 2013 r. wniosek o zatwierdzenie zmiany statutu, zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 723/2009. 

(4)  Kilka zmian, w tym zmiana uwzględniająca przeniesienie siedziby statutowej do Niemiec, weszło w życie zgodnie 
z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 723/2009. 

(5)  Inne zmiany określające prawo własności i rozpowszechniania danych SHARE-ERIC i modyfikujące zwolnienia 
podatkowe w wyniku przeniesienia siedziby do Niemiec wymagają zatwierdzenia przez Komisję. 

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 20 rozporzą
dzenia (WE) nr 723/2009, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ 

Artykuł 1 

Statut SHARE-ERIC załączony do decyzji 2011/166/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 2011/166/UE z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie utworzenia SHARE-ERIC (Dz.U. L 71 z 18.3.2011, s. 20). 



ZAŁĄCZNIK 

Do statutu SHARE-ERIC wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. SHARE-ERIC jest właścicielem badania i jego wszystkich danych, w tym dodatków certyfikowanych przez 
SHARE, metadanych i paradanych oraz wszystkich plików z adresami i łączami oraz wszelkich praw własności inte
lektualnej wynikających ze stworzenia tego badania i jego przeprowadzenia.”; 

2)  art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. SHARE-ERIC rozpowszechnia zebrane dane w środowisku naukowym niezwłocznie po dokonaniu korekty 
danych, imputacji danych oraz przygotowaniu stosownej dokumentacji i po uwzględnieniu międzynarodowych 
i krajowych przepisów o ochronie prywatności.”; 

3)  w art. 13 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zwolnienia podatkowe na podstawie art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE 
oraz zgodne z art. 50 i 51 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (*) stosuje się do zakupów to
warów i usług, które są przeznaczone do użytku służbowego przez SHARE-ERIC, są przez konsorcjum nabywane 
i opłacane oraz w przypadku których kwoty podatku VAT do zwrotu przekraczają łączną kwotę 25 EUR na 
fakturę. Zwolnienia te nie obejmują zamówień dokonywanych przez poszczególnych członków. 

Stosowanie akapitu pierwszego nie może jednak spowodować zakłócenia konkurencji.  

(*) Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 1.”; 

b)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Wyrobom akcyzowym, jak określono w art. 1 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy Rady 2008/118/WE (*) może 
zostać udzielone zwolnienie z podatku akcyzowego zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, pod warunkiem 
że te wyroby akcyzowe są przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego przez SHARE-ERIC i są nabywane 
i opłacane przez nie. 

Nie przyznaje się zwolnienia z podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe przeznaczone na użytek własny 
pracowników SHARE-ERIC lub osób trzecich. 

6. Podatek płacony za produkty energetyczne i energię elektryczną zgodnie z definicją w art. 1 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy 2008/118/WE może zostać zwrócony zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) i art. 12 ust. 2 tej dyrektywy, pod 
warunkiem że te produkty energetyczne i energia elektryczna są przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego 
SHARE-ERIC i są przez nie zamawiane i opłacane oraz że kwota należności przekracza łączną kwotę 25 EUR na 
fakturę. 

Nie przyznaje się żadnych zwolnień z podatku na produkty energetyczne i energię elektryczną przeznaczone na 
użytek własny pracowników SHARE-ERIC lub osób trzecich.  

(*) Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.”.  

28.5.2014 L 159/53 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/166/UE w sprawie utworzenia SHARE-ERIC (2014/302/UE) 

