
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1732 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie ustanowienia Systemu Obserwacji Płyty Europejskiej – konsorcjum na rzecz 
europejskiej infrastruktury badawczej (EPOS ERIC) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7011) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, duńskim, francuskim, greckim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, 
słoweńskim i włoskim są autentyczne) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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 
prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Belgia, Dania, Francja, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Włochy i Zjednoczone Królestwo wystąpiły do 
Komisji z wnioskiem o utworzenie Systemu Obserwacji Płyty Europejskiej – konsorcjum na rzecz europejskiej 
infrastruktury badawczej (EPOS ERIC). Grecja, Islandia i Szwajcaria poinformowały, że postanowiły uczestniczyć 
w EPOS ERIC początkowo w charakterze obserwatora. Zainteresowane państwa uzgodniły, że przyjmującym 
państwem członkowskim EPOS ERIC będą Włochy. 

(2)  Ponieważ w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii, 
zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, 
chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie decyzję o przedłużeniu tego 
okresu. W związku z tym po dacie wystąpienia oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek postanowień umowy 
o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo będzie uznawane do celów niniejszej decyzji wykonawczej za państwo 
trzecie w rozumieniu art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 723/2009. 

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 723/2009 zostało włączone do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG) decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 (2). 

(4)  Komisja dokonała oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i stwierdziła, że 
spełnia on wymogi określone w tym rozporządzeniu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym ustanawia się System Obserwacji Płyty Europejskiej – konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury 
badawczej o nazwie „EPOS ERIC”. 

2. Zasadnicze elementy statutu EPOS ERIC określono w załączniku. 
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(1) Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1. 
(2) Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie 

współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2016/755] (Dz.U. L 129 z 19.5.2016, s. 85). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Islandii, Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Królestwa 
Niderlandów, Królestwa Norwegii, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, 
Republiki Włoskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Carlos MOEDAS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

ZASADNICZE ELEMENTY STATUTU EPOS ERIC 

Następujące artykuły i ustępy artykułów statutu EPOS ERIC stanowią zasadnicze elementy zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 

1. Zadania i działalność 

(art. 3 statutu EPOS ERIC) 

1.  Głównym zadaniem EPOS ERIC jest ustanowienie i prowadzenie rozproszonego Systemu Obserwacji Płyty 
Europejskiej oraz zapewnienie skutecznych ram zarządzania na potrzeby integracji i koordynacji podstawowych 
usług tematycznych (TCS), jak również budowy podstawowych usług zintegrowanych (ICS) i zapewnienia systemu 
zarządzania tymi usługami. 

2.  Przedmiotem działalności EPOS ERIC jest: 

a)  wdrażanie TCS na potrzeby różnorodnych społeczności wnoszących wkład do EPOS; 

b)  zapewnienie koordynacji TCS w ramach EPOS ERIC, obejmującej aspekty prawne i finansowe oraz aspekty 
związane z zarządzaniem, a także połączenie techniczne z ICS; 

c)  rozwój ICS w celu zapewnienia interoperacyjności, zarządzania danymi i dostępu do usług; 

d)  harmonizacja wdrażania EPOS w świetle krajowych priorytetów i strategii; 

e)  włączanie EPOS do światowego środowiska naukowego w celu zwiększenia skuteczności usług EPOS; 

f)  zapewnienie pełnego wykorzystania osiągnięć nowej infrastruktury badawczej; 

g)  wspieranie szkoleń, działań informacyjnych i współpracy międzynarodowej; 

h)  udział w projektach finansowych ze środków UE; 

i)  wszelkie inne powiązane działania niezbędne do realizacji celu konsorcjum. 

3.  EPOS ERIC realizuje swoje główne zadanie na zasadzie niedochodowej. EPOS ERIC może prowadzić działalność 
gospodarczą w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z jego głównym zadaniem i nie 
zagraża jego realizacji. 

4.  EPOS ERIC ewidencjonuje oddzielnie koszty i przychody ze swojej działalności gospodarczej i stosuje ceny rynkowe 
za świadczone usługi, a gdy ustalenie cen rynkowych jest niemożliwe – ceny pokrywające pełne koszty usługi 
powiększone o rozsądną marżę. Działalność ta nie jest objęta zwolnieniami podatkowymi. 

2. Siedziba statutowa EPOS ERIC 

(art. 2 ust. 3 statutu EPOS ERIC) 

EPOS ERIC ma swoją siedzibę statutową w Rzymie, we Włoszech. 

3. Nazwa 

(art. 2 ust. 1 statutu EPOS ERIC) 

System Obserwacji Płyty Europejskiej tworzy się jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 723/2009 oraz nadaje mu się nazwę i zwie się go dalej „EPOS ERIC”. 

4. Czas trwania 

(art. 26 statutu EPOS ERIC) 

EPOS ERIC ustanawia się na początkowy okres wynoszący dwadzieścia lat. Okres ten może zostać przedłużony 
w drodze decyzji walnego zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. 
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5. Likwidacja 

(art. 27 statutu EPOS ERIC) 

1.  Decyzję o likwidacji EPOS ERIC podejmuje walne zgromadzenie zgodnie z art. 10 statutu. 

2.  Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia decyzji o likwidacji EPOS ERIC, EPOS ERIC 
powiadamia Komisję Europejską o tej decyzji. 

3.  Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia EPOS ERIC rozdziela się pomiędzy członków proporcjonalnie do ich 
skumulowanego rocznego wkładu wniesionego na rzecz EPOS ERIC, jak określono w art. 9 statutu. 

4.  Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, EPOS ERIC 
powiadamia Komisję o tym fakcie. 

5.  EPOS ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

6. Odpowiedzialność 

(art. 18 statutu EPOS ERIC) 

1.  EPOS ERIC odpowiada za swoje długi. 

2.  Członkowie nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za długi EPOS ERIC. Odpowiedzialność finansowa członków 
i stałych obserwatorów za długi EPOS ERIC ograniczona jest do wysokości ich odnośnych wkładów wniesionych na 
rzecz EPOS ERIC, jak określono w art. 9 statutu. 

3.  EPOS ERIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia obejmującą elementy ryzyka charakterystyczne dla budowy 
i eksploatacji EPOS ERIC. 

7. Polityka w zakresie dostępu 

(art. 19 statutu EPOS ERIC) 

1.  Polityka EPOS ERIC w zakresie dostępu do danych opiera się na najlepszych międzynarodowych praktykach 
w zakresie danych publicznych, takich jak te ustanowione przez Unię Europejską, i uznaje prawa właścicieli danych. 

2.  EPOS ERIC ma za zadanie ułatwiać prowadzenie badań i – co do zasady – zachęca do zapewniania otwartego 
dostępu, zgodnie z zasadami FAIR, do danych badawczych, opartych na danych produktów, usług i oprogramowania, 
a także zaplecza badawczego. 

3.  W przypadku różnic w polityce dotyczącej współdzielenia danych i zasadach regulujących fizyczny dostęp EPOS 
ERIC będzie wspierać kulturę otwartości i dzielenia się w ramach publicznych społeczności badawczych oraz 
w gronie członków, obserwatorów i poza nim. Dostęp musi opierać się na zasadzie otwartego dostępu zgodnie 
z kryteriami, procedurą i trybem określonymi w przepisach wykonawczych EPOS ERIC. 

4.  Procedury i kryteria oceny podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej EPOS ERIC. 

8. Polityka w zakresie oceny naukowej 

(art. 20 statutu EPOS ERIC) 

Oceny działalności EPOS ERIC dokonuje co 5 lat niezależny panel międzynarodowych wysokiej klasy zewnętrznych 
specjalistów ds. oceny, wyznaczonych przez walne zgromadzenie i składających mu sprawozdania; panel ten 
przeprowadza oceny naukowe działalności EPOS ERIC. 

9. Polityka upowszechniania wyników badań 

(art. 21 statutu EPOS ERIC) 

1.  EPOS ERIC zachęca naukowców do publicznego udostępniania wyników ich badań również za pośrednictwem EPOS 
ERIC. 

2.  EPOS ERIC wykorzystuje różne kanały, aby dotrzeć do odbiorców docelowych, w tym portal internetowy, biuletyn, 
warsztaty, obecność na konferencjach, artykuły w czasopismach i media informacyjne. 
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10. Prawa własności intelektualnej 

(art. 22 statutu EPOS ERIC) 

1.  Pojęcie „własności intelektualnej” rozumie się zgodnie z art. 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej, podpisanej w dniu 14 lipca 1967 r. 

2.  Prawa własności intelektualnej do danych EPOS ERIC oraz do innych zasobów wiedzy wytworzonych i rozwiniętych 
w ramach działalności EPOS ERIC należą do podmiotu lub podmiotów bądź osoby lub osób, które je wytworzyły. 

3.  Wymiana i integracja własności intelektualnej między członkami lub podmiotami reprezentującymi podlegają 
przepisom wykonawczym zatwierdzonym przez walne zgromadzenie. Przepisy wykonawcze regulują również 
warunki dotyczące poufności wymienianych danych. 

4.  Własność intelektualna wytworzona w wyniku działań finansowanych wyłącznie przez EPOS ERIC jest własnością 
EPOS ERIC. 

5.  EPOS ERIC przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. 

11. Polityka zatrudnienia 

(art. 23 statutu EPOS ERIC) 

1.  Obowiązującą w EPOS ERIC politykę zatrudnienia regulują przepisy państwa, w którym pracownicy są zatrudnieni 
i zwyczajowo wykonują swoje zadania. 

2.  Procedury wyboru kandydatów, rekrutacja i zatrudnianie pracowników na stanowiskach w EPOS ERIC muszą być 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i muszą przebiegać z poszanowaniem równości szans. Wszystkie oferty zatrudnienia 
w EPOS ERIC podaje się do publicznej wiadomości. 

12. Polityka zamówień publicznych 

(art. 24 statutu EPOS ERIC) 

1.  EPOS ERIC traktuje kandydatów i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w jednakowy sposób i bez 
dyskryminacji. Polityka zamówień publicznych EPOS ERIC musi być zgodna z zasadami przejrzystości, niedyskry
minacji i konkurencji. Szczegółowe przepisy dotyczące procedur i kryteriów udzielania zamówień określa się 
w przepisach wykonawczych. 

2.  Zamówień dokonywanych przez członków i obserwatorów w kontekście działalności EPOS ERIC udziela się 
w sposób należycie uwzględniający potrzeby EPOS ERIC, wymogi techniczne i specyfikacje wydane przez właściwe 
organy.  
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