ACTRIS ERICin perussääntö (22.9.2021)
JOHDANTO
KOSKA ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun tutkimus edellyttää ilmakehän lyhytikäisten yhdisteiden
tilallisen ja ajallisen vaihtelun ymmärtämistä;
KOSKA ilmastonmuutoksen ja ilman saastumisen taustalla vaikuttavien tekijöiden syvällinen
ymmärtäminen edellyttää ilmakehän lyhytikäisten yhdisteiden neliulotteisen jakautumisen havainnointia;
KOSKA syvällinen ymmärrys ilmakehän lyhytikäisten yhdisteiden vaihtelusta ilmakehässä edellyttää tietoa
niiden vuorovaikutuksiin vaikuttavista monimutkaisista prosesseista;
KOSKA ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun tutkimus edellyttää suojattua pääsyä riittävän tarkasti ja
maantieteellisesti riittävän kattavasti kerättyihin pitkän aikavälin havaintotietoihin;
KOSKA ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun tutkimuksessa tarvittavien tietojen ja tekniikoiden parantaminen
edellyttää mahdollisuutta käyttää ensiluokkaisesti varusteltuja tutkimusalustoja luonnollisissa ja
kontrolloiduissa ilmakehäolosuhteissa;
KOSKA ACTRISilla on tarjota ainutlaatuista asiantuntemusta pienhiukkasten, pilvien ja reaktiivisten
hivenkaasujen metrologian alalla, ilmakehän lyhytikäisten yhdisteiden vaihteluun liittyvän tiedon
tarjoamisessa ja tämän tiedon saantiin liittyvissä menettelyissä;
KOSKA ACTRISin tietotuotteita tarvitaan maanhavainnointijärjestelmän täydellistämiseksi ilmaston ja
ilmanlaadun osalta ja koska niiden ansiosta pystytään poistamaan ilmasto- ja maajärjestelmämalleihin
liittyviä epävarmuustekijöitä, jotta pystytään kehittämään kestäviä ratkaisuja ympäristöhaasteisiin
vastaamiseen;
KOSKA ACTRIS aikoo nostaa hajautetussa tutkimusinfrastruktuurissa käytetyn tekniikan tasoa ja hyvin
laajalle käyttäjäyhteisölle tarjottavien palvelujen laatua yhteistyössä yksityisen sektorin kumppanien kanssa;
KOSKA ACTRIS myös edistää toimijoiden ja käyttäjien koulutusta ja parantaa tutkimuksen, koulutuksen ja
innovoinnin välisiä yhteyksiä ilmakehä- ja ilmastotieteiden alalla;

liitteessä I luetellut jäsenet ja tarkkailijat
OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

1 LUKU KESKEISET TIEDOT
1.

1 artikla Nimi
Pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuurikonsortio perustetaan asetuksen
(EY) N:o 723/2009 mukaisesti eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ERIC), jonka
nimeksi on annettu ja johon viitataan jäljempänä nimellä ”ACTRIS ERIC”.

2.

2 artikla Tehtävät ja toiminnat
2.1.

ACTRISin tavoitteena on tuottaa laadukkaita integroituja tietoaineistoja ilmakehätieteiden alalla ja
tarjota tieteelliseen ja tekniseen käyttöön räätälöityjä palveluja, mukaan lukien mahdollisuus käyttää
tutkimusalustoja.

2.2.

ACTRIS ERIC käyttää hajautettua tutkimusinfrastruktuuria ja koordinoi ACTRISin strategista ja
taloudellista kehitystä ja pitkän aikavälin toimintaa.

2.3.

Tehtävänsä suorittamiseksi ACTRIS ERIC toteuttaa tässä perussäännössä määritettyjen sääntöjen
mukaisesti eritoten seuraavia toimia:
(a) kansallisten laitosten asianmukaisen tiedon tuotannon koordinointi ja seuranta;
(b) keskuslaitosten toiminnan ja niiden palvelukehitysstrategioiden koordinointi ja seuranta;
(c) sen varmistaminen, että ACTRISin tiedot ja tietotuotteet ovat vapaasti ja oikea-aikaisesti
saatavilla datakeskuksen kautta;
(d) huolehtiminen fyysisestä pääsystä teemakeskuksiin, datakeskukseen ja kansallisiin laitoksiin
sekä niiden etäkäytöstä;
(e) mitkä tahansa muut toimet sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.4.

ACTRIS ERIC toteuttaa myös muita toimia, kuten seuraavia:
(a) kertominen ACTRISin toiminnasta tiedeyhteisöille, yksityiselle sektorille ja suurelle yleisölle;
(b) tehtäviin sellaisina kuin ne on määritelty 2 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 3 kohdassa liittyvistä
yhteiskunnallisista ja teknisistä kehitystarpeista huolehtiminen;
(c) yhteistoiminnan kehittäminen käyttäjäryhmien, myös teollisuuden, kanssa;
(d) sen edistäminen, että tietämystä saataisiin siirrettyä teollisuuteen, yhteiskuntaan ja poliittisille
päätöksentekijöille;
(e) ACTRISin täytäntöönpanon yhdenmukaistaminen kansallisten painopisteiden ja strategioiden
kanssa;
(f)

sen edistäminen, että ACTRISin resursseja hyödynnettäisiin koulutustarkoituksiin;

(g) yhteistyö ja yhteentoimivuus muiden läheisillä ja täydentävillä aloilla toimivien
tutkimusinfrastruktuurien kanssa;
(h) koulutuksen, tiedotuksen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen;
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(i) osallistuminen rahoitusta saavana tai rahoitusta antavana yhteistyökumppanina sen tehtävien
kannalta merkitykselliseen tieteelliseen tutkimustoimintaan; ja
(j)
2.5.

3.

4.

mitkä tahansa muut sen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimet.

ACTRIS ERIC suorittaa tehtäviään voittoa tavoittelematta. ACTRIS ERIC voi kuitenkin harjoittaa
rajoitettua taloudellista toimintaa edellyttäen, että tämä toiminta liittyy läheisesti sen päätehtäviin
eikä vaaranna niiden suorittamista. ACTRIS ERIC käyttää tästä rajoitetusta taloudellisesta
toiminnasta mahdollisesti saatavat tulot tavoitteidensa edistämiseen.

3 artikla Sijainti ja sääntömääräinen kotipaikka
3.1.

ACTRIS ERICin tutkimusinfrastruktuuri hajautetaan, sen sääntömääräinen kotipaikka on Helsinki,
Suomi, ja päämajayksiköt sijaitsevat Suomessa ja Italiassa.

3.2.

Hajautettuun tutkimusinfrastruktuuriin kuuluu datakeskus, teemakeskuksia ja kansallisia laitoksia,
joita sijaitsee eri maissa. Datakeskus, teemakeskukset ja kansalliset laitokset liitetään ACTRIS
ERICiin asianomaisia laitoksia hallinnoivien organisaatioiden kanssa tehtävillä sopimuksilla.

4 artikla Työkieli
ACTRIS ERICin työkieli on englanti.

5.

6.

5 artikla Toimiaika ja purkamismenettely
5.1.

ACTRIS ERIC perustetaan määräämättömäksi ajaksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta ERICin
purkamista koskevien säännösten soveltamista.

5.2.

Yleiskokous päättää ACTRIS ERICin purkamisesta 19 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

5.3.

ACTRIS ERICin velkojen maksamisen jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan jäsenten, pysyvien
tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden kesken suhteessa niiden ACTRIS ERICille suorittamaan vuotuiseen
maksuosuuteen, ellei yleiskokouksessa muuta sovita.

5.4.

ACTRIS ERICin on ilmoitettava Euroopan komissiolle purkamismenettelyn päättymisestä
viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen päivän kuluessa menettelyn päättymisestä.

5.5.

ACTRIS ERICin olemassaolo päättyy päivänä, jona Euroopan komissio julkaisee asiasta
ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla Vastuu ja vakuutus
6.1.

ACTRIS ERIC vastaa veloistaan.
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7.

8.

6.2.

Jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden taloudellinen korvausvastuu ACTRIS ERICin
veloista rajoittuu niiden omiin vuotuisiin rahoitusosuuksiin ACTRIS ERICille.

6.3.

ACTRIS ERIC hankkii tarvittavan vakuutuksen ACTRIS ERICin rakentamiselle ja toiminnalle
ominaisten riskien varalta.

7 artikla Käyttöoikeudet
7.1.

ACTRIS ERIC tarjoaa pääsyn tietoihin, työkaluihin ja palveluihin. Priorisointia sovelletaan
syrjimättömästi tieteellisten ansioiden, teknisen toteutettavuuden ja/tai muiden ACTRISin tavoitteen
kannalta merkityksellisten kriteerien perusteella.

7.2.

Pääsy perustuu avoimen saatavuuden periaatteisiin, ja siinä noudatetaan kriteereitä, menettelyjä ja
sääntöjä, jotka määritellään ACTRIS ERICin tietopolitiikkaa sekä käyttöoikeus- ja
palvelupolitiikkaa koskevissa yleiskokouksen hyväksymissä asiakirjoissa.

8 artikla Arviointi
Neuvoa-antava tiede- ja innovaatiokomitea (Scientific and Innovation Advisory Board, SIAB) arvioi
vuosittain ACTRIS ERICin toimintaa. Lisäksi yleiskokouksen nimittämät ja sille raportoivat
riippumattomat ulkopuoliset arvioitsijat arvioivat ACTRISin palveluita, toimintaa ja hallintoa
vähintään joka viides vuosi.

9.

10.

9 artikla Tulosten levittäminen
9.1.

ACTRIS ERIC edistää avointa tiedettä ja innovaatiotoimintaa ja kannustaa käyttäjiä saattamaan
tuloksensa yleisesti saataville. ACTRISin tietojen, palvelujen ja infrastruktuurin käytöstä on
ilmoitettava julkaisuissa ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Lisätietoja annetaan ACTRIS ERICin
sisäisissä säännöissä.

9.2.

ACTRIS ERIC käyttää kohdeyleisöjen saavuttamiseen erilaisia kanavia, kuten verkkoportaalia,
sosiaalista mediaa, uutiskirjeitä, työpajoja, konferensseja ja artikkeleita aikakaus- ja sanomalehdissä.

10 artikla Teollis- ja tekijänoikeudet
10.1.

ACTRIS ERICin käyttäjien luomat immateriaalioikeudet ovat kyseisten käyttäjien omaisuutta, ellei
mahdollisen ACTRIS ERICin ja käyttäjien välillä tehdyn sopimuksen ehdoissa muuta määrätä.

10.2.

ACTRISin tiedot sekä immateriaalioikeudet ja muu tietämys, joka on tuotettu ja kehitetty
ACTRISissa, kuuluvat ne luoneelle taholle tai henkilölle. Tietojen tuottajat antavat ACTRIS
ERICille käyttöoikeuden ACTRISin tietoihin ACTRISin tietopolitiikkaa ja käyttöoikeus- ja
palvelupolitiikkaa koskevissa asiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
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10.3.

11.

12.

ACTRISin tiedot ovat käytettävissä avoimen tieteen ja avoimen saatavuuden periaatteiden
mukaisesti. Nämä periaatteet määritellään yksityiskohtaisesti sisäisissä säännöissä.

11 artikla Työhönotto
11.1.

ACTRIS ERICin työhönottoon sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa henkilöstö työskentelee.

11.2.

ACTRIS ERICin valintamenettelyt ja rekrytointi- ja työhönottomenettelyt ovat avoimia ja
syrjimättömiä, ja niissä noudatetaan yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Henkilöstön
rekrytointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt esitetään sisäisissä säännöissä.

12 artikla Julkiset hankinnat
ACTRIS ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja käsittelee niiden tekemiä
tarjouksia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi riippumatta siitä, onko niiden kotipaikka Euroopan
unionissa vai ei. ACTRIS ERICin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja
kilpailun periaatteita. Hankintamenettelyjä ja -perusteita koskevat yksityiskohtaiset säännöt
esitetään sisäisissä säännöissä.
2 LUKU JÄSENYYS JA TARKKAILIJUUS

13.

13 artikla Jäsenet, pysyvät tarkkailijat, tarkkailijat ja edustavat tahot
13.1.

Seuraavista tahoista voi tulla ACTRIS ERICin äänioikeutettuja jäseniä tai ACTRIS ERICin pysyviä
tarkkailijoita tai tarkkailijoita, joilla ei ole äänioikeuksia:
(a) Euroopan unionin jäsenvaltiot;
(b) Euroopan unioniin assosioituneet maat;
(c) muut kolmannet maat kuin assosioituneet maat;
(d) hallitustenväliset järjestöt.

13.2.

Jäseneksi, pysyväksi tarkkailijaksi tai tarkkailijaksi ottamisen edellytykset esitetään 14 artiklassa.
ACTRIS ERICin jäsenenä on oltava vähintään yksi Euroopan unionin jäsenvaltio ja vähintään kaksi
muuta maata, jotka ovat joko jäsenvaltioita tai assosioituneita maita.

13.3.

Kaikissa olosuhteissa jäsenvaltioilla ja Euroopan unioniin assosioituneilla mailla on oltava yhdessä
enemmistö äänioikeuksista yleiskokouksessa. Yleiskokouksen on varmistettava, että ACTRIS ERIC
täyttää aina tämän vaatimuksen.

13.4.

Edellä 13 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettua jäsentä, pysyvää tarkkailijaa tai tarkkailijaa
voi edustaa yleiskokouksessa yksi tai useampi julkinen taho, myös alueet tai julkisen palvelun
tehtäviä suorittavat yksityiset tahot, jonka se on itse valinnut ja nimittänyt omien sääntöjensä ja
menettelyjensä mukaan. Tällaisten jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden tai tarkkailijoiden on
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ilmoitettava yleiskokouksen puheenjohtajalle, jos edustava taho muuttuu, jos sen toimeksianto
päättyy tai jos edustavalle taholle delegoidut oikeudet ja velvoitteet muuttuvat.

14.

15.

13.5.

ACTRIS ERICin jäsenet, pysyvät tarkkailijat ja tarkkailijat sekä niitä edustavat tahot luetellaan
liitteessä I. Yleiskokouksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö vastaa liitteen I
pitämisestä ajan tasalla.

13.6.

ACTRIS ERIC voi myös tehdä sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa, esimerkiksi sellaisten
maiden kanssa, jotka eivät voi olla ERICin jäseniä, pysyviä tarkkailijoita tai tarkkailijoita, mikäli
ACTRIS ERIC pitää sitä hyödyllisenä.

14 artikla Jäseneksi, pysyväksi tarkkailijaksi tai tarkkailijaksi ottamisen edellytykset
14.1.

Tahoista, jotka ovat allekirjoittaneet virallisen pyynnön ACTRIS ERICin perustamisesta, tulee
jäseniä tai tarkkailijoita komission päätöksellä ACTRIS ERICin perustamisesta asetuksen (EY) N:o
723/2009 mukaisesti.

14.2.

Edellä olevassa 14 artiklan 1 kohdassa todetun ohella 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tahot voivat
tulla otetuiksi ACTRIS ERICin jäseniksi esittämällä asiasta kirjallisen hakemuksen yleiskokouksen
puheenjohtajalle. Hakemuksessa on kuvattava, miten kyseinen taho osallistuu ACTRIS ERICin 2
artiklassa kuvattuihin tehtäviin ja toimiin ja miten se täyttää 16 artiklassa esitetyt velvoitteet.

14.3.

Edellä olevassa 14 artiklan 1 kohdassa todetun ohella 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tahot, jotka
haluavat osallistua ACTRIS ERICin toimintaan mutta joita ei voida ottaa jäseniksi, voivat hakea
pääsyä pysyviksi tarkkailijoiksi tai tarkkailijoiksi. Hakijoiden on toimitettava kirjallinen hakemus
yleiskokouksen puheenjohtajalle. Hakemuksessa on kuvattava, miten hakija osallistuu ACTRIS
ERICin 2 artiklassa kuvattuihin tehtäviin ja toimiin ja miten se täyttää 17 artiklassa esitetyt
velvoitteet.

15 artikla Jäsenen, pysyvän tarkkailijan tai tarkkailijan eroaminen ja jäsenyyden tai tarkkailijuuden
päättyminen
15.1.

Jäsen tai pysyvä tarkkailija ei voi erota ACTRIS ERICin ensimmäisten viiden toimintavuoden
aikana.

15.2.

Sen jälkeen, kun ACTRIS ERICin perustamisesta on kulunut viisi vuotta, jäsen tai pysyvä tarkkailija
voi erota varainhoitovuoden lopussa, mikäli tämä on ilmoittanut eroamisestaan jättämällä
yleiskokouksen puheenjohtajalle kuusi kuukautta aiemmin erohakemuksen.

15.3.

Tarkkailija voi erota varainhoitovuoden lopussa, mikäli tämä on ilmoittanut eroamisestaan jättämällä
yleiskokouksen puheenjohtajalle kuusi kuukautta aiemmin erohakemuksen.

15.4.

Jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden on täytettävä kaikki taloudelliset ja muut
velvoitteet ennen kuin ero voi tulla voimaan.
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15.5.

Yleiskokous voi päättää jäsenyyden tai tarkkailijuuden, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) jäsen, pysyvä tarkkailija tai tarkkailija rikkoo vakavasti yhtä tai useampaa tämän perussäännön
mukaista velvoitettaan;
(b) jäsen, pysyvä tarkkailija tai tarkkailija ei ole oikaissut tällaista rikkomista kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun se on saanut yleiskokouksen puheenjohtajalta kirjallisen huomautuksen
rikkomisesta.

15.6.

Edellä 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla jäsenellä, pysyvällä tarkkailijalla tai tarkkailijalla on
oltava mahdollisuus esittää yleiskokoukselle näkemyksensä asiasta ennen kuin yleiskokous tekee
asiassa päätöksen.

15.7.

Jäsenellä, pysyvällä tarkkailijalla tai tarkkailijalla, joka eroaa tai jonka jäsenyys tai tarkkailijuus
lopetetaan, ei ole oikeutta asemansa palauttamiseen eikä suoritettujen maksuosuuksien takaisin
saamiseen.

15.8.

Edellä olevien 15 artiklan 1–3 kohdan soveltamista rajoittamatta, jäsenet, pysyvät tarkkailijat ja
tarkkailijat, jotka ovat muita kolmansia maita kuin assosioituneita maita tai hallitustenvälisiä
järjestöjä, voivat erota ACTRIS ERICistä, mikäli neuvoston asetusta (EY) N:o 723/2009
muutettaisiin tavalla, joka vaikuttaisi olennaisesti niiden ACTRIS ERICiin liittyviin oikeuksiin ja
velvoitteisiin. Tämänkaltaisia muutoksia pidetään olennaisina silloin, kun ne johtavat maksujen
(mukaan lukien vuotuisten maksuosuuksien) nousuun, muuttavat äänestysosuuksia, asettavat
vaatimuksia, jotka ovat vastoin sellaista kansallista tai hallitustenvälistä lainsäädäntöä, jota ei ole
säädetty neuvoston asetuksen muuttamista edeltäneiden kuuden kuukauden aikana, poistavat
oikeuden edustuksesta yleiskokouksessa tai muissa ACTRIS ERICin perustamissa elimissä tai
muuttavat asianomaisten oikeuksia, jotka liittyvät edustukseen tai ACTRISin palvelujen ja laitosten
käyttöön.
ACTRIS ERICistä eroamiseen liittyvistä vastuista ja vaikutuksista päätetään lähtökohtaisesti 15
artiklan 4 kohdan mukaisesti yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä. Mikäli yleiskokouksessa ei
päästä yksimielisyyteen vastuista ja vaikutuksista, eroavan jäsenen, pysyvän tarkkailijan tai
tarkkailijan ja ACTRIS ERICin yhdessä valitsema riippumaton sovittelija määrittää nämä ja
mahdolliset muut vastuut 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Sen estämättä, mitä edellä 15 artiklan 1–3 kohdassa määrätään, asianomaisen jäsenen, pysyvän
tarkkailijan tai tarkkailijan on jätettävä (kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä ERIC-asetusten
muuttumisesta) yleiskokoukselle eroilmoituksensa vähintäänkin kolme kuukautta ennen eroa, joka
voi tulla voimaan milloin tahansa sen jälkeen, kun tämän perussäännön voimaantulosta on tullut
kuluneeksi viisi vuotta.

3 LUKU JÄSENTEN JA TARKKAILIJOIDEN OIKEUDET JA VELVOITTEET
16.

16 artikla Jäsenet
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16.1.

Muita tässä perussäännössä, sisäisissä politiikoissa tai sovellettavassa lainsäädännössä vahvistettuja
oikeuksia rajoittamatta jokaisella jäsenellä on oikeus
(a) osallistua yleiskokoukseen ja äänestää yleiskokouksessa;
(b) osallistua ACTRIS ERICin tapahtumiin ja toimintaan;
(c) saada ACTRIS ERICiltä ja hajautetun tutkimusinfrastruktuurin teemakeskuksilta tukea
kansallisille laitoksilleen;
(d) nimittää edustavia tahoja 13 artiklan mukaisesti;
(e) osallistua edustajiensa kautta yleiskokouksessa ACTRIS ERICin hallintoelinten jäsenten
valitsemiseen ja tulla valituksi niihin;
(f)

isännöidä keskuslaitosyksikköä ja johtaa keskuslaitosta;

(g) hankkia tavaroita ja palveluja, joita tarjotaan luontoissuorituksina ACTRIS ERICin viralliseen
ja yksinomaiseen käyttöön ja jotka on tarkoitettu ainoastaan ACTRIS ERICin voittoa
tavoittelemattomaan toimintaan (ja kirjataan sellaisiksi ACTRIS ERICin tilinpäätöksessä).
16.2.

Kunkin jäsenen on
(a) suoritettava vuosimaksuosuus 27 artiklan mukaisesti;
(b) valtuutettava edustajansa äänestämään täysin oikeuksin kaikissa yleiskokouksen aikana esiin
nostetuissa kysymyksissä;
(c) sitouduttava ACTRIS ERICin 2 artiklassa määriteltyjen tehtävien ja toimien toteuttamiseen;
(d) kannustettava ACTRISiin kuuluvia kansallisia tiedeyhteisöjä ottamaan käyttöön ACTRISin
standardeja;
(e) ylläpidettävä kansallisia laitoksia, jotka ovat riittävän korkeatasoisia voidakseen tarjota
palveluja ACTRISille.

17.

17 artikla Pysyvät tarkkailijat ja tarkkailijat
17.1.

Pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden oikeuksiin kuuluu oikeus
(a) osallistua yleiskokoukseen ilman äänioikeutta;
(b) osallistua ACTRIS ERICin tapahtumiin ja toimintaan;
(c) saada ACTRIS ERICiltä ja hajautetun tutkimusinfrastruktuurin teemakeskuksilta tukea
kansallisille laitoksilleen;
(d) nimittää edustavia tahoja 13 artiklan mukaisesti.

17.2.

Kunkin pysyvän tarkkailijan ja tarkkailijan on
(a) suoritettava vuosimaksuosuus 27 artiklan mukaisesti;
(b) sitouduttava ACTRIS ERICin 2 artiklassa määriteltyjen tehtävien ja toimien toteuttamiseen;
(c) kannustettava ACTRISiin kuuluvia kansallisia tiedeyhteisöjä ottamaan käyttöön ACTRISin
standardeja;
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(d) tarjottava tarvittava tekninen infrastruktuuri käytön mahdollistamiseksi.

18.

17.3.

Tarkkailija otetaan enintään kolmeksi vuodeksi, mutta yleiskokouksen hyväksynnällä ajanjaksoa
voidaan pidentää kahdesti yhdellä vuodella.

17.4.

Tarkkailijalle, joka haluaa pysyvästi osallistua konsortioon mutta jota ei voida ottaa jäseneksi,
voidaan myöntää pysyvän tarkkailijan asema yleiskokouksen hyväksynnällä. Pysyvillä
tarkkailijoilla on samat 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 27 artiklassa asetetut oikeudet ja velvoitteet
kuin jäsenillä, lukuun ottamatta oikeutta äänestää yleiskokouksessa.

18 artikla Jäsenten, tarkkailijoiden ja pysyvien tarkkailijoiden oikeuksien pidättäminen
18.1.

Jos jäsenen suorittamattomien 27 artiklan mukaisten maksuosuuksien määrä on vähintään yhtä suuri
kuin niiden maksuosuuksien määrä, jotka kyseisen jäsenen olisi pitänyt maksaa edeltävältä vuodelta,
sen äänioikeudet yleiskokouksessa pidätetään automaattisesti siihen saakka, kunnes maksuosuudet
on suoritettu.

18.2.

Jos tarkkailijan tai pysyvän tarkkailijan suorittamattomien 27 artiklan mukaisten maksuosuuksien
määrä on vähintään yhtä suuri kuin niiden maksuosuuksien määrä, jotka kyseisen tarkkailijan tai
pysyvän tarkkailijan olisi pitänyt maksaa edeltävältä vuodelta, sen oikeus osallistua yleiskokouksen
kokoontumisiin pidätetään automaattisesti siihen saakka, kunnes maksuosuudet on suoritettu.

4 LUKU HALLINTO
19.

19 artikla Yleiskokous
19.1.

Yleiskokous on ACTRIS ERICin hallintoelin, joka koostuu jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja
tarkkailijoiden edustajista. Kullakin jäsenellä, pysyvällä tarkkailijalla tai tarkkailijalla voi olla
korkeintaan kaksi edustajaa. Jäsen, pysyvä tarkkailija tai tarkkailija nimittää edustajat. Yleiskokous
kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja vastaa ACTRIS ERICin yleisestä johdosta ja valvonnasta.
Yleiskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi, joka on
uusittavissa kahdesti. Kukin jäsen, pysyvä tarkkailija tai tarkkailija ilmoittaa yleiskokouksen
puheenjohtajalle ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti edustajiensa nimittämisistä tai nimitysten
päättymisestä. Edustajilla voi olla mukanaan enintään kaksi asiantuntijaa, joiden yksinomaisena
tehtävänä on neuvoa edustajia. Asiantuntijat eivät ilmaise kokouksissa mielipiteitään, ellei
puheenjohtaja heiltä sitä pyydä. Yleiskokous hyväksyy itse omat sisäiset sääntönsä.

19.2.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni ja yksi lisä-ääni, jos jäsen osallistuu ainakin yhteen ACTRISkeskuslaitokseen, ja vielä yksi lisä-ääni, jos se osallistuu useampaan kuin kolmeen ACTRISkeskuslaitokseen. Pysyvät tarkkailijat ja tarkkailijat osallistuvat yleiskokouksen kokouksiin ilman
äänioikeutta.

19.3.

Yleiskokouksen kutsuu koolle ja sitä johtaa puheenjohtaja. Puheenjohtajan poissa ollessa
varapuheenjohtaja johtaa yleiskokousta.
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19.4.

Ylimääräinen yleiskokous järjestetään, mikäli yksi kolmasosa jäsenistä sitä pyytää.

19.5.

Jäsen voi edustaa enintään yhtä muuta jäsentä. Edustettavan jäsenen on ilmoitettava tästä
puheenjohtajalle kirjallisesti ennen yleiskokousta.

19.6.

Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisen menettelyn ehdoista säädetään
yleiskokouksen hyväksymissä sisäisissä säännöissä.

19.7.

Kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää, että kaksi kolmasosaa sekä jäsenistä että äänistä on
edustettuina. Jos päätösvaltaisuuden edellytykset eivät täyty, esitetään uusi kokouskutsu toisen
kokouksen järjestämiseksi mahdollisimman pian samalla esityslistalla. Toinen kokous katsotaan
päätösvaltaiseksi, jos 50 prosenttia jäsenistä ja äänistä on edustettuna.

19.8.

Yleiskokouksen on eritoten
päätettävä kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ACTRIS ERICin
perussäännön muuttamisesta.
Mikäli 27 artiklan 2 kohta täyttyy, seuraavia asioita koskevat päätökset edellyttävät a) kahden
kolmasosan enemmistöä kokouksessa edustettuina olevien jäsenten äänistä ja b) 60 prosentin
enemmistöä
viimeisimmältä
täydeltä
varainhoitovuodelta
suoritetuista
vuotuisista
jäsenmaksuosuuksista:
(a) rahoitussuunnitelman hyväksyminen;
(b) varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen hyväksyminen.
Mikäli 27 artiklan 2 kohta täyttyy, seuraavia asioita koskevat päätökset edellyttävät kahden
kolmasosan enemmistöä kokouksessa edustettuina olevien jäsenten äänistä:
(a) vuotuisten työsuunnitelmien ja talousarvion hyväksyminen;
(b) muiden kuin varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen hyväksyminen;
(c) jäsenten ja pysyvien tarkkailijoiden maksuosuudet;
(d) ACTRIS ERICin vapaaehtoinen päättäminen ja purkaminen;
(e) edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen;
(f) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittäminen;
(g) pääjohtajan nimittäminen ja erottaminen;
(h) uusien jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden hyväksyminen ja tarkkailijan aseman
uusiminen;
(i) jäsenyyden tai tarkkailijuuden päättäminen yleiskokouksessa, jolloin asianomainen jäsen ei
osallistu äänestykseen;
(j) sellaisten neuvoa-antavien lisäelinten, joita ei säännellä tässä perussäännössä, sekä komiteoiden
ja työryhmien perustaminen ja lopettaminen.
päätettävä yksinkertaisella enemmistöllä
kaikista muista asioista.
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20.

21.

20 artikla Pääjohtaja
20.1.

Yleiskokous nimittää pääjohtajan yleiskokouksen hyväksymän menettelyn mukaisesti. Pääjohtaja
on ACTRIS ERICin työntekijä. Pääjohtaja on ACTRIS ERICin laillinen edustaja. Pääjohtaja vastaa
yleiskokouksen tekemien päätösten toimeenpanosta ja varmistaa, että ACTRISin tieteellinen ja
strateginen kehitys täyttää sosioekonomista vaikutusta, teknistä kehitystä ja innovaatiotoimintaa
koskevat odotukset. Pääjohtaja osallistuu aktiivisesti yhteisön luomiseen ja ulkosuhteiden ja
strategisten kumppanuuksien edistämiseen sekä ACTRISin toiminnan valvontaan ja koordinointiin.
Pääjohtaja edustaa ACTRIS ERICiä mahdollisissa riita-asioissa.

20.2.

Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Yleiskokous voi uusia toimikauden kerran.

20.3.

Pääjohtajan toimipaikka on ACTRIS ERICin sääntömääräisessä kotipaikassa, ja hän vastaa ACTRIS
ERICin henkilöstön ja toiminnan johtamisesta ACTRIS ERICin budjetin ja sisäisten sääntöjen
mukaisesti.

21 artikla Päämaja
Päämaja on ACTRISin keskusasema, joka koordinoi ACTRISin toimintoja ja valtuuttaa ACTRISin
palvelut. Päämaja tukee yleiskokouksen työtä ja ACTRIS ERICin neuvoa-antavia elimiä ja
komiteoita.

22.

23.

22 artikla Neuvoa-antava tiede- ja innovaatiokomitea
22.1.

Yleiskokous perustaa riippumattoman ulkopuolisen neuvoa-antavan tiede- ja innovaatiokomitean
(Scientific and Innovation Advisory Board, SIAB). Yleiskokous nimittää neuvoa-antavan tiede- ja
innovaatiokomitean jäsenet.

22.2.

Neuvoa-antavan tiede- ja innovaatiokomitean on
(a) seurattava ACTRIS ERICin ja hajautetun tutkimusinfrastruktuurin toiminnan tieteellistä ja
toiminnallista laatua;
(b) annettava palautetta ja suosituksia ACTRIS ERICin ja hajautetun tutkimusinfrastruktuurin
toiminnan kehittämiseksi;
(c) pidettävä yhteinen kokous yleiskokouksen kanssa ja annettava yleiskokoukselle suosituksia
vähintään vuosittain.

23 artikla Neuvoa-antava eettinen komitea
23.1.

Yleiskokous perustaa riippumattoman neuvoa-antavan eettisen komitean. Yleiskokous nimittää
neuvoa-antavan eettisen komitean jäsenet.

23.2.

Neuvoa-antavan eettisen komitean on
(a) annettava palautetta ja suosituksia ACTRIS ERICin ja hajautetun tutkimusinfrastruktuurin
toimintaan liittyvien eettisten näkökohtien kehittämiseksi;
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(b) pidettävä tarvittaessa yhteinen kokous yleiskokouksen ja pääjohtajan kanssa ja annettava näille
suosituksia.
24.

24 artikla Varainhoitokomitea
24.1.

Yleiskokous perustaa varainhoitokomitean ja nimittää sen jäsenet.

24.2.

Varainhoitokomitean on
(c) tuettava yleiskokousta rahoitussuunnittelun hallintaan liittyvissä kysymyksissä;
(d) pidettävä tarvittaessa yhteinen kokous yleiskokouksen kanssa ja annettava sille suosituksia.

24.3.
25.

Varainhoitokomitea päättää itse omista menettelysäännöistään, jotka yleiskokous hyväksyy.

25 artikla Muut elimet, komiteat ja työryhmät
ACTRIS ERIC voi tarpeen mukaan perustaa myös muita elimiä, komiteoita ja työryhmiä ja määrittää niiden
tehtävän ja toimeksiannon.

26.

5 LUKU VARAINHOITO JA MAKSUOSUUDET

27.

26 artikla Rahoitusvarat
ACTRIS ERICin varat koostuvat seuraavista:
(a) 27 artiklan ja liitteen II mukaiset jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden
maksuosuudet;
(b) avustukset ja lahjoitukset; ja
(c) muut varat tietyin yleiskokouksen vahvistamin rajoituksin ja ehdoin.

28.

29.

27 artikla Maksuosuudet
28.1.

Jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden maksuosuudet lasketaan liitteessä II
vahvistettujen perussääntöjen ja -periaatteiden mukaisesti. Näitä sääntöjä ja periaatteita
täsmennetään ACTRIS ERICin varainhoitoa koskevissa sisäisissä säännöissä.

28.2.

Jos maksuosuuksia muutetaan, muutoksen kohteena olevien jäsenten tai pysyvien tarkkailijoiden on
hyväksyttävä muutos ennen kuin se voidaan hyväksyä yleiskokouksessa.

28 artikla Budjettiperiaatteet, tilinpäätös ja tilintarkastus
29.1.

ACTRIS ERICin varainhoitovuosi alkaa kunakin vuonna 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31
päivänä joulukuuta.
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30.

29.2.

ACTRIS ERICiin sovelletaan sen maan lainsäädännön tilinpäätöksen laatimista, ilmoittamista,
tarkastamista ja julkistamista koskevia vaatimuksia, jossa sillä on sääntömääräinen kotipaikka.
Yksityiskohtaisista säännöistä määrätään ACTRIS ERICin varainhoitoa koskevissa sisäisissä
säännöissä.

29.3.

ACTRIS ERICin tilinpäätökseen on liitettävä kertomus varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta. Vuosikertomus ja vuotuinen talousarvio esitetään yleiskokoukselle.

29.4.

Lahjoituksia, lahjoja ja mahdollisia muita tuloja jäseniltä, pysyviltä tarkkailijoilta, tarkkailijoilta tai
kolmansilta osapuolilta voidaan ottaa vastaan sen jälkeen, kun yleiskokous on ne hyväksynyt.

29 artikla Vero- ja valmisteverovapautukset
30.1.

Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 1 kohdan g alakohtaan ja 151 artiklan 1 kohdan b
alakohtaan perustuvia ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 50 ja 51 artiklan
mukaisia arvonlisäverovapautuksia sovelletaan sellaisiin tavaroiden ja palvelujen hankintoihin, joita
ACTRIS ERIC ja ERICin jäsenet, sellaisina kuin ne määritellään eurooppalaiseen
tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25
päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 9 artiklan 1 kohdassa ja
sellaisina kuin ne ymmärretään tämän perussäännön 2 ja 3 luvussa, tekevät ACTRIS ERICin
viralliseen ja yksinomaiseen käyttöön sillä edellytyksellä, että tällainen hankinta on tarkoitettu
yksinomaan ACTRIS ERICin toiminnan mukaiseen voittoa tavoittelemattomaan toimintaan.
Arvonlisäverovapautukset rajataan koskemaan yli 300 euron hankintoja.

30.2.

Neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 11 artiklaan perustuvat valmisteverovapautukset rajataan
koskemaan hankintoja, jotka ACTRIS ERIC tekee ACTRIS ERICin viralliseen ja yksinomaiseen
käyttöön. Vapautuksen edellytyksenä on, että tällainen hankinta on tarkoitettu yksinomaan ACTRIS
ERICin toiminnan mukaiseen voittoa tavoittelemattomaan toimintaan ja että se on arvoltaan yli 300
euroa.

30.3.

Henkilöstön jäsenten tekemät hankinnat eivät kuulu vapautusten piiriin.

6 LUKU ERINÄISIÄ LISÄMÄÄRÄYKSIÄ
31.

30 artikla Raportointi Euroopan komissiolle
31.1.

ACTRIS ERIC laatii vuosittain toimintakertomuksen, jossa selvitetään erityisesti sen toiminnan
tieteellisiä, operatiivisia ja taloudellisia näkökohtia. Yleiskokouksen on hyväksyttävä kertomus, ja
se on toimitettava Euroopan komissiolle ja asiaankuuluville viranomaisille kuuden kuukauden
kuluessa vastaavan varainhoitovuoden päättymisestä. Vuosikertomus on saatettava julkisesti
saataville ACTRIS ERICin verkkosivustolla.
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31.2.

32.

ACTRIS ERICin on ilmoitettava Euroopan komissiolle kaikista seikoista, jotka uhkaavat vaarantaa
vakavasti ACTRIS ERICin tehtävien suorittamisen tai estävät ACTRIS ERICiä täyttämästä
asetuksessa (EY) N:o 723/2009 säädettyjä vaatimuksia.

31 artikla Sovellettava laki
ACTRIS ERICin sisäiseen toimintaan sovelletaan
(a) unionin lainsäädäntöä, erityisesti asetusta (EY) N:o 723/2009 ja kyseisen asetuksen 6 artiklan 1
kohdan a alakohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä;
(b) sen valtion lainsäädäntöä, jossa ACTRIS ERICin sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, niiden
asioiden osalta, joita ei säännellä, tai säännellään vain osittain, edellisessä a kohdassa tarkoitetuilla
säädöksillä; ja
(c) tätä perussääntöä ja sen soveltamissääntöjä.

33.

34.

32 artikla Riita-asiat
33.1.

ACTRIS ERICin jäsenet, pysyvät tarkkailijat ja tarkkailijat pyrkivät ratkaisemaan riita-asiat
sovittelemalla.

33.2.

Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta tutkia jäsenten, tarkkailijoiden ja pysyvien
tarkkailijoiden väliset ACTRIS ERICiin liittyvät riidat, jäsenten, tarkkailijoiden ja pysyvien
tarkkailijoiden ja ACTRIS ERICin väliset riidat sekä kaikki riidat, joissa unioni on osapuolena.

33.3.

ACTRIS ERICin ja kolmansien osapuolten välisiin riitoihin sovelletaan tuomioistuinten toimivaltaa
koskevaa unionin lainsäädäntöä. Tapauksissa, jotka eivät kuulu unionin lainsäädännön
soveltamisalaan, riitojen ratkaisemiseen toimivaltainen tuomioistuin määräytyy sen valtion
lainsäädännön perusteella, jossa ACTRIS ERICin sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

33 artikla Perussäännön päivitykset ja saatavuus
Perussäännön on oltava ajan tasalla ja julkisesti saatavilla ACTRIS ERICin verkkosivustolla ja
sääntömääräisessä kotipaikassa.

35.

34 artikla Perustamista koskevat määräykset
35.1.

Valtio, jossa ACTRIS ERICillä on sääntömääräinen kotipaikka, kutsuu koolle ensimmäisen
yleiskokouksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Euroopan komission päätös ACTRIS ERICin
perustamisesta tulee voimaan.

35.2.

Ennen ensimmäisen kokouksen pitämistä ja enintään neljänkymmenenviiden kalenteripäivän
kuluttua siitä, kun Euroopan komission päätös ACTRIS ERICin perustamisesta tulee voimaan,
asianomaisen valtion on ilmoitettava perustajajäsenille ja tarkkailijoille mahdollisista ACTRIS
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ERICin puolesta toteutettavista kiireellisistä oikeustoimista. Jos perustajajäsen ei esitä vastalausetta
viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta, asianomaisen valtion asianmukaisesti
valtuuttama henkilö toteuttaa oikeustoimet.
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LIITE I. LUETTELO JÄSENISTÄ, PYSYVISTÄ TARKKAILIJOISTA, TARKKAILIJOISTA JA
NIITÄ EDUSTAVISTA TAHOISTA
Jäsenet

Edustavat tahot

Itävallan tasavalta

Federal Ministry of Education, Science and Research

Belgian kuningaskunta

Service public de programmation Politique scientifique (BELSPO)
– Autorité fédérale
Departement Economie, Wetenscap en Innovatie (EWI) – Vlaamse
overhead
Service public de Wallonie – Direction Générale opérationelle de
l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche (EER) – Région
wallonne

Bulgarian tasavalta

National Research Infrastructure for Observing Atmospheric
Aerosols, Clouds and Gas Pollutants Integrated within the PanEuropean Infrastructure ACTRIS – ACTRIS BG

Kyproksen tasavalta

Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy

Tšekin tasavalta

Ministry of Education, Youth and Sports

Tanskan kuningaskunta

Danish Agency for Higher Education and Science

Suomen tasavalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö

Saksan liittotasavalta

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and
Nuclear Safety (BMU)

Italian tasavalta

National Research Council (CNR)

Norjan kuningaskunta

Norwegian Institute for Air Research – NILU

Tarkkailijat

Edustavat tahot

Sveitsin valaliitto

Federal Office for the Environment (FOEN)
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LIITE II. JÄSENTEN,
MAKSUOSUUDET

PYSYVIEN

TARKKAILIJOIDEN

JA

TARKKAILIJOIDEN

Alkusanat
ACTRISin kansalliset laitokset saavat rahoituksensa kansallisista lähteistä, eikä niiden rahoitus sisälly
isäntämaan lisämaksuosuuksiin tai jäsenmaksuosuuksiin ACTRIS ERICille tai isäntämaan maksuosuuksiin
keskuslaitoksille, jotka eivät kuulu ACTRIS ERICiin.
Maat, jotka isännöivät keskuslaitosyksikköjä, vastaavat niiden rakentamisen rahoittamisesta kansallisten
järjestelyjen mukaisesti.
ACTRIS ERICiin kuuluvien keskuslaitosten toiminta rahoitetaan osin isäntämaiden maksamilla
lisämaksuosuuksilla ja osin ACTRIS ERICin jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden maksamilla
jäsenmaksuosuuksilla, kuten seuraavassa kuvataan.
ACTRIS ERICiin kuulumattomien keskuslaitosten toiminta rahoitetaan osin keskuslaitosten isäntämaiden
suorittamilla isäntämaiden maksuosuuksilla ja osin ACTRIS ERICin varoilla jakamalla jäsenmaksuosuuksia
uudelleen, kuten seuraavassa kuvataan.
ACTRISin budjetti ja toiminta mukautetaan tuloihin.
Maksuosuuksia koskevat periaatteet
1. Jäsenten ja pysyvien tarkkailijoiden vuosimaksuosuudet koostuvat jäsenmaksuosuuksista ja
soveltuvin osin isäntämaan maksuosuuksista ja isäntämaan lisämaksuosuuksista.
2. Jäsenmaksuosuudet ovat kaikkien jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden ACTRIS
ERICille tekemiä käteissuorituksia, joilla ACTRIS ERIC rahoittaa keskuslaitosten vuotuisia
toimintakustannuksia.
3. Isäntämaiden lisämaksuosuudet ovat tukea, jota ACTRIS ERICin jäsenet ja pysyvät tarkkailijat
antavat niiden oman maan isännöimien ACTRIS ERICiin kuuluvien keskuslaitosten toimintaan.
4. Isäntämaiden maksuosuudet ovat tukea, jota ACTRIS ERICin jäsenet ja pysyvät tarkkailijat
antavat niiden oman maan isännöimien ACTRIS ERICiin kuulumattomien keskuslaitosten
toimintaan. Isäntämaiden maksuosuudet voidaan suorittaa täysin tai osittain käteissuorituksina
ACTRIS ERICille, joka välittää ne edelleen asianomaisille laitoksille niiden omiin maihin.
5. Isäntämaiden maksuosuuksien ja isäntämaiden lisämaksuosuuksien tasoksi on sovittu noin 70
prosenttia keskuslaitoksen kustannuksista. Keskuslaitosten saaman isäntämaan maksuosuuden tai
isäntämaan lisämaksuosuuden määrä saa olla enintään 70 prosenttia ja vähintään 50 prosenttia sen
vuosibudjetista.
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6. Isäntämaiden maksuosuudet ja isäntämaiden lisämaksuosuudet voidaan suorittaa käteisenä tai
luontoissuorituksina. Käteis- ja luontoissuorituksia koskevat säännöt määritellään sisäisissä
säännöissä.
7. ACTRIS ERIC rahoittaa kunkin keskuslaitoksen vuotuisista toimintakustannuksista sen osuuden,
jota ei kateta isäntämaiden maksuosuuksilla tai isäntämaiden lisämaksuosuuksilla, ACTRIS
ERICin jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden suorittamista jäsenmaksuosuuksista.
8. Jäsenmaksuosuudet suoritetaan vain käteisellä.
9. Jäsenmaksuosuudet suoritetaan ACTRIS ERICille euroina.
10. Pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden vuotuiset maksuosuudet perustuvat samoihin
periaatteisiin kuin jäsenillä.
11. ACTRIS ERICiin liittyvät jäsenet, pysyvät tarkkailijat ja tarkkailijat maksavat liittymisvuoden
vuosimaksuosuuden määräsuhteessa sen mukaan, missä kuussa ne liittyvät ACTRIS ERICiin.
12. Yleiskokous päättää hallitustenvälisten järjestöjen vuosimaksuosuuksista samassa yhteydessä, kun
se hyväksyy tällaisen järjestön hakemuksen jäseneksi tai tarkkailijaksi ottamisesta.
13. Jäsenmaksuosuudet koostuvat
a) yleisestä tuesta, jolla rahoitetaan päämajan ja datakeskuksen toimintoja siltä osalta, jota ei
kateta isäntämaiden maksuosuuksilla tai isäntämaiden lisämaksuosuuksilla;
b) toimintatuesta, jolla rahoitetaan teemakeskusten toimintoja siltä osalta, jota ei kateta
isäntämaiden maksuosuuksilla tai isäntämaiden lisämaksuosuuksilla.
Vuotuiset jäsenmaksuosuudet lasketaan seuraavan yhtälön mukaisesti, ja yksityiskohtaisia tietoja annetaan
varainhoitoa koskevissa sisäisissä säännöissä:

Yhtälö yleisen tuen ja toimintatuen osien laskentaan:
Kunkin jäsenvaltion/tarkkailijavaltion i (1:stä N:ään) osalta
Jäsenmaksuosuus (i) = yleisen tuen osa (i) + toimintatuen osa (i)
1. Yleisen tuen osa (i) = (MC part HO + MC part DC) * 0,5
2.
jossa

GNI(𝑖)

Toimintatuen osa (i) =∑6𝑗=1 (0,35 ∗ 𝑀𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑇𝐶𝑗 ) ∗ (0,5 ∑N

i=1 GNI(𝑖)

1

𝐺𝑁𝐼(𝑖)

1

∑𝑁
𝑖=1 𝐺𝑁𝐼(𝑖)

+ 0,5 N) + ∑6𝑗=1 (0,65 ∗

+ 0,5 𝑁

𝑀𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑇𝐶𝑗
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦𝑗

𝑁𝑟𝑖,𝑗 )




MC part HO/DC/TC = 30 prosenttia päämajan/datakeskuksen/teemakeskuksen toimintakustannuksista
Capacity TC on teemakeskuksen ilmoittama enimmäiskapasiteetti, joka ilmaistaan niiden kansallisten laitosten
enimmäismääränä, joille toimintatukea voidaan antaa
Nr(i,j) on niiden kansallisten laitosten lukumäärä maassa i (1:stä N:ään), jotka saavat toimintatukea teemakeskukselta j
(1:stä 6:een).
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∗

Ensimmäisten viiden vuoden taloudelliset sitoumukset
Seuraavassa (taulukko 1) esitetään suuntaa-antava suunnitelma ACTRIS ERICin tuloista ja menoista
ACTRIS ERICin ensimmäisten viiden toimintavuoden aikana.
Ensimmäisten viiden vuoden ajan jäsenmaksuosuudet lasketaan edellä esitetyn yhtälön mukaan
keskuslaitosten toiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen tarvittavien kustannusten ja sen suunnitelman
perusteella, jonka jäsenet, pysyvät tarkkailijat ja tarkkailijat laativat kansallisten laitosten tuomiseksi
ACTRISin piiriin. Jäsenten, pysyvien tarkkailijoiden ja tarkkailijoiden maksettavaksi tulevat
jäsenmaksuosuudet lasketaan ensimmäisiltä viideltä vuodelta ja esitetään taulukossa 2.
Arvioidut vuotuiset isäntämaiden lisämaksuosuudet ACTRIS ERICille ensimmäisiltä viideltä vuodelta
esitetään taulukossa 2. Taulukossa 3 esitetään suuntaa-antavat isäntämaiden maksuosuudet ACTRIS ERICiin
kuulumattomille keskuslaitoksille.
Vähintään vuosi ennen ensimmäisen viisivuotiskauden loppua yleiskokous aloittaa päätöksentekoprosessin
seuraavasta rahoitussuunnitelmasta ja jäsenmaksuosuuksista.
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Taulukko 1. Suunnitelma ACTRIS ERICin tuloista ja menoista ensimmäisinä viitenä
toimintavuotena
ACTRIS ERICIN TULOT
Jäsenmaksuosuudet
Isäntämaiden lisämaksuosuudet

2021
1 768 604
889 400

2022
2 505 489
924 400

2023
2 854 794
951 400

2024
3 202 090
993 400

2025
3 619 454
1 067 400

YHTEENSÄ 2 658 004

3 429 889

3 806 194

4 195 490

4 686 854

2021
1 158 895
78 312

2022
1 209 290
78 312

2023
1 241 027
82 312

2024
1 302 089
82 312

2025
1 402 081
86 312

1 420 796

2 142 287

2 482 856

2 811 088

3 198 461

YHTEENSÄ 2 658 004

3 429 889

3 806 194

4 195 490

4 686 854

ACTRIS ERICIN MENOT
Päämaja
Datakeskus, ERICiin kuuluva
osa
Keskuslaitokset, ACTRIS
ERICiin kuulumattomat
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Taulukko 2. Arvioidut vuotuiset jäsenmaksuosuudet ja isäntämaiden lisämaksuosuudet ACTRIS
ERICille ensimmäisiltä viideltä vuodelta.
Maa

Maksuosuus

2021

2022

2023

2024

2025

ITÄVALTA

Jäsenmaksuosuus

53 471

79 825

86 761

100 957

111 613

BELGIA

Jäsenmaksuosuus

88 552

113 180

123 585

132 412

144 359

BULGARIA

Jäsenmaksuosuus

50 799

64 034

69 689

75 955

84 597

KYPROS

Jäsenmaksuosuus

69 296

81 338

86 497

92 467

100 416

TŠEKIN
TASAVALTA

Jäsenmaksuosuus

60 527

86 665

93 697

107 466

117 526

TANSKA

Jäsenmaksuosuus

45 697

60 680

66 579

73 680

97 539

SUOMI

Isäntämaan
lisämaksuosuus, päämaja

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Isäntämaan
lisämaksuosuus, datakeskus

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Jäsenmaksuosuus

86 743

115 292

160 219

187 877

219 908

Isäntämaan
lisämaksuosuus, datakeskus

34 500

34 500

34 500

34 500

34 500

Jäsenmaksuosuus

216 515

268 696

300 678

322 259

355 732

SAKSA

Jäsenmaksuosuus

225 921

367 818

424 191

516 214

616 959

KREIKKA

Jäsenmaksuosuus

82 760

129 575

147 220

160 869

170 630

ITALIA

Isäntämaan
lisämaksuosuus, päämaja

111 000

146 000

169 000

211 000

281 000

Isäntämaan
lisämaksuosuus, datakeskus

13 000

13 000

17 000

17 000

21 000

Jäsenmaksuosuus

132 456

253 847

302 553

327 232

351 663

ALANKOMAAT

Jäsenmaksuosuus

65 066

121 396

130 010

140 380

154 574

NORJA

Isäntämaan
lisämaksuosuus, datakeskus

23 700

23 700

23 700

23 700

23 700

Jäsenmaksuosuus

76 478

91 730

98 128

105 888

116 023

PUOLA

Jäsenmaksuosuus

77 430

105 346

125 318

147 132

174 506

ROMANIA

Jäsenmaksuosuus

84 999

102 189

137 640

152 137

163 203

ESPANJA

Jäsenmaksuosuus

150 352

180 596

195 592

210 153

229 916

SVEITSI

Jäsenmaksuosuus

53 254

90 340

97 171

112 083

145 982

YHDISTYNYT
KUNINGASKU
NTA

Jäsenmaksuosuus

148 287

192 943

209 266

236 929

264 311

RANSKA
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Jäsenmaksuosuudet yhteensä
Isäntämaiden lisämaksuosuudet yhteensä

1 768 604

2 505 489

2 854 795

3 202 090

3 619 454

889 400

924 400

951 400

993 400

1 067 400
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Taulukko 3. Suuntaa-antavat vuotuiset isäntämaiden maksuosuudet sekä täytäntöönpanoon että
operatiivisiin toimintoihin, jotka eivät kuulu ACTRIS ERICin piiriin.
Maa

Tuen kohde

2021

2022

2023

2024

2025

ITÄVALTA

CIS, GREGARS

437 000

520 000

402 000

432 000

319 000

BELGIA

GREGARS

651 000

731 000

580 000

561 000

527 000

TŠEKIN
TASAVALTA

CAIS-ECAC

115 000

102 000

106 000

106 000

95 000

SUOMI

DC, CAIS-ECAC,
CCRES, CiGAS

1 714 000

788 000

772 000

802 000

833 000

RANSKA

DC, CAIS-ECAC,
CARS, CCRES,
CiGAS, GREGARS

2 644 000

2 261 000

2 430 000

2 144 000

1 915 000

SAKSA

CAIS-ECAC,
CARS, CIS,
CCRES, CiGAS,
GREGARS

4 610 000

5 214 000

4 219 000

4 544 000

3 052 000

ITALIA

HO*, DC, CAISECAC, CARS

2 675 000

3 497 000

940 000

956 000

1 198 000

ALANKOMAA
T

CCRES,
GREGARS

447 000

1 148 000

445 000

427 000

358 000

NORJA

DC

1 256 000

1 116 000

1 119 000

709 000

585 000

ROMANIA

CARS

105 000

255 000

265 000

272 000

282 000

ESPANJA

DC, CARS

380 000

400 000

407 000

414 000

398 000

SVEITSI

CiGAS

121 000

116 000

112 000

108 000

104 000

YHDISTYNYT
KUNINGASKU
NTA

CIS, CCRES

311 000

194 000

162 000

227 000

141 000

15 466 000

16 342 000

11 959 000

11 702 000

Isäntämaiden maksuosuudet
yhteensä

9 807 000

*Italian isäntämaan maksuosuuksiin kuuluvat maksuosuudet, jotka käytetään päämajayksikön
toteuttamiseen vuosina 2021– 2022.
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LIITE III. MÄÄRITELMÄT
Tässä perussäännössä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
”ACTRIS” tarkoittaa pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuuria, joka tuottaa
laadukasta tietoa, jolla dokumentoidaan ilmakehän lyhytikäisiä yhdisteitä ja prosesseja, jotka johtavat niiden
vaihteluun luonnollisissa ja kontrolloiduissa ilmakehäolosuhteissa, ja joka yhdistää, yhdenmukaistaa ja
hajauttaa keskuslaitosten ja kansallisten laitosten tarjoamia tietoaineistoja, toimintoja ja palveluja.
”ACTRISin tiedot” määritellään ACTRISin tietopolitiikassa, sellaisena kuin se on hyväksyttynä ja
muutettuna yleiskokouksen päätöksillä.
”ACTRIS ERIC” tarkoittaa pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuuria, joka on
perustettu eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ERIC) asetuksen (EY) N:o 723/2009
mukaisesti.
”Keskuslaitos” tarkoittaa ACTRISin Euroopan tasolla toimivaa osaa, päämajaa, datakeskusta tai
teemakeskusta, joka tarjoaa ACTRISin tietoja tai muita ACTRISin palveluja käyttäjille sekä toimintatukea
kansallisille laitoksille.
”Osallistuminen keskuslaitokseen” tarkoittaa, että maa osallistuu keskuslaitokseen, mikäli se isännöi osaa
keskuslaitoksesta tai osallistuu kyseisen osan toimintoihin. Osallistuminen keskuslaitokseen edellyttää
osallistumista keskuslaitoksen rahoitukseen isäntämaiden maksuosuuksilla.
”Yhteistyösopimus” tarkoittaa sopimusta ACTRIS ERICin ja kansallisen laitoksen tai ACTRIS ERICin ja
ACTRIS ERICiin kuulumattoman keskuslaitoksen välillä.
”Datakeskus” tarkoittaa keskuslaitosta, joka vastaa ACTRISin tietojen kuratoinnista ja säilytyksestä ja
tietojen, lisäarvotuotteiden ja välineiden jakelusta sekä ACTRISin tietoportaalin ylläpidosta.
”Päämaja” tarkoittaa keskuslaitosta, joka vastaa ACTRISin koordinoinnista ja edustamisesta sekä ACTRISin
palvelujen käytön helpottamisesta.
”Isäntämaa” tarkoittaa mitä tahansa maata, jossa keskuslaitosyksikkö sijaitsee ja toimii.
”Isäntämaan maksuosuus” tarkoittaa tukea, jota jäsenet tai pysyvät tarkkailijat antavat niiden oman maan
isännöimien ACTRIS ERICiin kuulumattomien keskuslaitosten toimintaan.
”Isäntämaan lisämaksuosuus” tarkoittaa tukea, jota ACTRIS ERICin jäsenet ja pysyvät tarkkailijat antavat
niiden oman maan isännöimien ACTRIS ERICiin kuuluvien keskuslaitosten toimintaan.
”Immateriaaliomaisuudella” tarkoitetaan 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun maailman henkisen
omaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä syyskuuta
1979, 2 artiklassa tarkoitettua omaisuutta.
”Jäsenmaksuosuus” tarkoittaa rahamäärää, jonka maat suorittavat liittyäkseen ACTRIS ERICiin jäseniksi,
pysyviksi tarkkailijoiksi tai tarkkailijoiksi.
”Kansallinen laitos” tarkoittaa havainnointi- tai tutkimusalustaa, joka on sopimussuhteessa ACTRIS ERICiin
ja joka tuottaa tietoja ja/tai tarjoaa fyysisen pääsyn tiloihinsa.
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”Teemakeskus” tarkoittaa keskuslaitosta, joka joko kuuluu ACTRIS ERICiin tai on sopimussuhteessa
ACTRIS
ERICiin
ja
tarjoaa
palveluja
ja
toimintatukea
mittausten
ja
tietojen
laadunvarmistusta/laadunvalvontaa varten
(mukaan lukien koulutus, kalibrointi, laadunvarmistus-/laadunvalvontatyökalut ja vakioitujen toiminta- ja
arviointimenettelyjen kehittäminen).
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