
OTSUSED 

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 

27. mai 2014, 

millega muudetakse otsust 2011/166/EL, millega asutatakse SHARE-ERIC 

(2014/302/EL) 

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri 
konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 1, 

ning arvestades järgmist: 

(1)  Tervist, vananemist ja pensionile jäämist Euroopas käsitlev uuring asutati Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri 
konsortsiumina (SHARE-ERIC) komisjoni otsusega 2011/166/EL (2). 

(2)  Otsuse 2011/166/EL lisas esitatud SHARE-ERICu põhikirjaga nähakse ette põhikirjajärgse asukoha üleviimine 
Madalmaadest Saksamaale, niipea kui Saksamaa ametiasutused on esitanud määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 5 
lõike 1 punkti d kohase vajaliku avalduse. 

(3)  Saksamaa esitatud avaldusest tulenevalt tegi SHARE-ERIC 21. septembril 2013 komisjonile ettepaneku SHARE- 
ERICu põhikirja muutmiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 11 lõikele 1. 

(4) Mitmed muudatused, sealhulgas muudatus, milles käsitletakse põhikirjajärgse asukoha üleviimist Saksamaale, jõus
tusid vastavalt määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 11 lõikele 4. 

(5)  Komisjoni heakskiitu on vaja muude selliste muudatuste jaoks, millega täpsustatakse SHARE-ERICu andmete 
omandiõigust ja levitamistingimusi ning muudetakse maksuvabastusi seoses põhikirjajärgse asukoha üleviimisega 
Saksamaale. 

(6)  Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 20 alusel loodud 
komitee arvamusega, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

Otsuse 2011/166/EL lisas esitatud SHARE-ERICu põhikirja muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Brüssel, 27. mai 2014 

Komisjoni nimel 

president 
José Manuel BARROSO  
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(1) ELT L 206, 8.8.2009, lk 1. 
(2) Komisjoni otsus 2011/166/EL, 17. märts 2011, millega asutatakse SHARE-ERIC (ELT L 71, 18.3.2011, lk 20). 



LISA 

SHARE-ERICu põhikirja muudetakse järgmiselt: 

1.  Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega: 

„2. SHARE-ERIC on uuringu ja kõigi selle andmete omanik, sealhulgas SHARE sertifitseeritud lisade, meta- 
ja paraandmete, kõigi aadressi- ja lingifailide ning kõiki uuringu ettevalmistamisest ja elluviimisest tulenevate intellek
tuaalomandi õiguste omanik.” 

2.  Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„1. SHARE-ERICu raames tehakse kogutud andmed pärast andmepuhastust, imputeerimist ja dokumentatsiooni 
ning pärast rahvusvahelistest ja siseriiklikest eraelu puutumatust käsitlevatest õigusaktidest tulenevaid toiminguid 
viivitamata teadusringkondadele kättesaadavaks.” 

3.  Artiklit 13 muudetakse järgmiselt: 

a)  lõige 4 asendatakse järgmisega: 

„4. Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõike 1 punktist g ning artikli 151 lõike 1 punktist b tulenevaid ning 
nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 282/2011 (*) artiklite 50 ja 51 kohaseid maksuvabastusi kohaldatakse selliste 
kaupade ja teenuste käibemaksu suhtes, mida kasutab ametlikult SHARE-ERIC, mille on hankinud ja mille eest 
tasub SHARE-ERIC ning mille eest tagasi makstava käibemaksu summa ületab kokku 25 eurot ühe arve kohta. 
Üksikute liikmete hangete suhtes neid vabastusi ei kohaldata. 

Esimest lõiku ei kohaldata siiski nii, et see moonutaks konkurentsi.  

(*) ELT L 77, 23.3.2011, lk 1.”; 

b)  lisatakse järgmised lõiked 5 ja 6: 

„5. Nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (*) artikli 1 lõike 1 punktide b ja c määratlusele vastavad aktsiisikaubad 
võib vabastada aktsiisist vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 12 lõike 1 punktile b tingimusel, et nimetatud aktsiisi
kaubad on ette nähtud üksnes SHARE-ERICu ametlikuks kasutuseks ning need hangib ja nende eest tasub SHARE- 
ERIC. 

Aktsiisist ei vabastata aktsiisikaupu, mis on ette nähtud SHARE-ERICu töötajate või kolmandate isikute isiklikuks 
kasutuseks. 

6. Direktiivi 2008/118/EÜ artikli 1 lõike 1 punktis a määratletud energiatoodete ja elektri aktsiisimaksu võib 
tagastada vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 12 lõike 1 punktile b ja artikli 12 lõikele 2 tingimusel, et kõnealused 
energiatooted ja elekter on ette nähtud SHARE-ERICu ametlikuks kasutuseks ning need hangib ja nende eest tasub 
SHARE-ERIC, samuti peab aktsiisimaksu summa ületama 25 eurot ühe arve kohta. 

Aktsiisist ei vabastata energiatooteid ega elektrit, mis on ette nähtud SHARE-ERICu töötajate või kolmandate 
isikute isiklikuks kasutuseks.  

(*) ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.”  
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