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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s přístupem
České republiky k Dohodě o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře,
která byla sjednána 10. května 1973.

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

Vláda České republiky předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky k Dohodě o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře,
která byla sjednána 10. května 1973. Souhlas je podmínkou k tomu, aby se Česká republika
stala členem mezinárodní výzkumné organizace EMBL. Souhlas s přístupem k předmětné
Dohodě vyslovila vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. prosince 2012 č. 900.
Rada EMBL vyslovila souhlas s podmínkami přístupu na svém zasedání v Heidelbergu dne
25. června 2013 a svůj souhlas oznámila v dopise ze dne 28. června 2013 adresovaném
ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

1. Představení EMBL
EMBL (European Molecular Biology Laboratory – Evropská molekulární biologická
laboratoř) je mezinárodní organizace založená Dohodou o zřízení Evropské molekulární
biologické laboratoře (dále jen „Dohoda o EMBL“) podepsanou v Ženevě dne 10. května
1973 členskými státy EMBC (European Molecular Biology Conference; zal. v r. 1969
v Ženevě). V současnosti sdružuje 20 evropských státu a jednoho volně přidruženého člena –
Austrálii. Tato mezinárodní organizace provozuje nejvýznamnější evropskou výzkumnou
infrastrukturu v oblasti molekulární biologie a genetiky.
Správní sídlo organizace je v Heidelbergu a ve společném projektu sdružuje těchto pět
špičkových výzkumných ústavů: v Heidelbergu (vedle hlavního sídla i kmenová laboratoř),
v Hinxtonu u Cambridge (EBI - European Bioinformatics Institute), v Hamburku a Grenoblu
(centra soustředěná na strukturní biologii) a v Monterotondo u Říma (výzkum v oblasti
genomových modelů). Kromě špičkového základního výzkumu je cílem EMBL i provádění
vzdělávací činnosti na všech úrovních počínaje vysokoškolskou pregraduální.
Podrobné údaje o organizaci lze nalézt na www.embl.org .

2. Přínos členství pro Českou republiku
Výzkum i poznatky EMBL jsou na vrcholné světové úrovni a významně přispívají k vývoji
lidského vědění i rozvoje oborů jako je genetika, lékařství, farmacie, rostlinná biologie,
environmentalistika ad. Jedná se o obory rychle se rozvíjející, prestižní a pro budoucnost lidstva
velmi perspektivní. EMBL disponuje vybavením a technologiemi, které pro svoji finanční
nákladnost jsou a i v budoucnu nejspíš nadále budou pro jakékoli české výzkumné pracoviště
nedosažitelné. Členství v EMBL je proto pro Českou republiku jedinou cestou, jak zajistit svým
vědeckým pracovištím nejen přístup k těmto technologiím, ale i k datům, která z výzkumů
EMBL vyplynou.
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Přístup České republiky do EMBL je významným a velmi přínosným krokem pro českou
biologii i související vědní obory. Umožní:


využití špičkového technického vybavení a servisu (v oblastech celogenomového
sekvenování, mikroarray, stanovování struktur biomolekul atd.) pro ryze české projekty
i projekty mezinárodní, na nichž se ČR podílí,



rozvoj stávajících českých projektů velkých výzkumných infrastruktur CEITEC (Brno,
multioborový projekt), BIOCEV (Praha, biotechnologie), FNUSA-ICRC (Brno, lékařství)
ad. a jejich propojení se špičkovou technologií, která je v ČR nedostupná,



propojení s budoucími aktivitami a projekty českých výzkumných institucí
financovanými ze strukturálních fondů, stejně jako otevření českých projektů nových,
které by bez možnosti kooperace s pracovišti EMBL otevřeny nebyly,



přístup k informacím a datům, která nejsou anebo v brzké době přestanou být k dispozici
(anebo alespoň k dispozici bezplatně),



lepší kontakty s evropskými institucemi a vědci, kteří se na EMBL interně i externě
podílejí s výhledem na hlubší přímé zapojení českých výzkumných institucí do nových
projektů mezinárodních,



stáže českých studentů a vědců na pracovištích EMBL a možnost interních stipendií,
zejména pro PhD. programy, poskytovaných organizací studentům ze členských států.

Dosavadní spolupráce mezi českými vědeckými institucemi probíhá na polooficiálních
základech a vychází z velkorysosti EMBL. Jedním ze současných výhledových záměrů
EMBL je však nastavení systému, v němž data a výsledky výzkumů budou dále poskytovány
spíše na komerční či reciproční bázi. Tím větší důležitost získává současné přistoupení České
republiky do organizace.
V roce 2011 provedlo MŠMT rozsáhlý korespondenční průzkum mezi českými vědeckými
institucemi, z něhož vyplynulo, že řada ústavů i vysokých škol má intenzivní zájem
o spolupráci s EMBL (ÚMG AV ČR, UK Praha, MU Brno, VŠCHT, Biologické centrum AV
ČR, Slezská univerzita v Opavě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita
Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice ad.), případně se již dnes v omezené míře na
některých otevřených projektech EMBL podílí (CEITEC, ÚMCH AV ČR, BFÚ AV ČR).
V září 2011 uspořádalo MŠMT ve spolupráci s EMBL a za přítomnosti generálního ředitele
EMBL pana prof. Iaina Mattaje v Praze informační den, na němž byly prezentovány aktivity,
úspěchy a perspektivy této organizace a kterého se zúčastnilo na sedm desítek zástupců našich
předních vědeckých pracovišť z oboru molekulární biologie a příbuzných věd. Z akce mj.
vyplynulo zjištění, že vstup do EMBL výrazně ovlivní zapojení týmů z velkých infrastruktur
nově budovaných z operačního programu výzkum, vývoj a inovace (CEITEC, BIOCEV,
ICRC a dalších) do mezinárodní spolupráce.
V listopadu 2011 byla Technologickým centrem AV ČR vypracována analýza „Členství
v EMBL – absorpční potenciál českého systému VaVaI“. Závěrem analýzy je doporučení, aby
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Česká republika vzhledem k přínosovému potenciálu do EMBL vstoupila. V případě členství
mohou čeští vědci a instituce využít především synchrotronové pracoviště v Grenoblu
a Hamburgu, jejichž poznatky přesahují i do fyzikálních a inženýrských oborů. Core
Facilities v Heidelbergu mohou poskytovat jinak nenahraditelné služby zejména pro česká
národní centra CEITEC a BIOCEV. Spolupráce s Mouse Biology Unit v Monterotondu
představuje nenahraditelnou podporu pro molekulárně-medicínský výzkum. Analýza zmiňuje
i možnou lepší pozici českých firem v soutěžích o dodávky hi-tech zařízení či služeb pro
potřeby projektů EMBL a možnost využít EMBL Technology Fund (ETF) pro podporu startup biotech firem v členských státech. V neposlední řadě pak EMBL poskytuje svá interní
stipendia, nedotovaná z jiných fondů, která mohou získat pouze studenti a doktorandi
z členských států.
Materiál byl ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, zaslán ke stanovisku Radě pro výzkum, vývoj a inovace.
Rada ve stanovisku návrh na přístup ČR do organizace podpořila. Rada zdůraznila, že členství
a s tím spojená účast v Radě EMBL umožní podílet se na mezinárodní strategii této významné
výzkumné organizace, česká výzkumná pracoviště získají přístup k vybavení a servisním
a informačním službám EMBL a Česká republika získá svým vstupem postupně i cenné
zkušenosti jak budovat národní centra excelence v oblasti biomedicínského výzkumu.

3. Stanovisko EMBL k členství České republiky
EMBL již v současné době volně spolupracuje s předními vědeckými pracovišti z České
republiky a oceňuje vysokou odbornou úroveň českých vědců i doktorandů, kteří absolvovali
stáže na pracovištích EMBL.
Přijetí nového člena je spojeno se schválením podmínek přijetí Radou EMBL, která se schází
2x ročně. Na straně EMBL byl tento krok učiněn na zasedání Rady dne 25. 6. 2013
v Heidelbergu. Vzápětí ministr školství, který má záležitosti výzkumu a vývoje v gesci,
obdržel formální písemné potvrzení, že Rada EMBL schválila přijetí České republiky za
řádného člena.

4. Závazky vyplývající z členství a charakteristika Dohody o EMBL
Dohoda o EMBL je sepsána současně ve francouzštině, angličtině a němčině (všechny
jazykové verze jsou při výkladu smlouvy rovnocenné). EMBL má samostatnou právní
subjektivitu, v Dohodě o EMBL je nazvána jako „mezivládní instituce“ („intergovernmental
institution“), resp. v německé verzi jako „mezistátní instituce“ („zwischenstaatliche
Einrichtung“). Členy se mohou stát pouze státy.
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Základní povinností každého přistupujícího člena je zaplacení vstupního poplatku a dále
každoroční platba členského příspěvku na činnost EMBL. Podrobněji je tato otázka rozebrána
v části Dopad členství na státní rozpočet ČR.
Základním právem členského státu je právo účastnit se a hlasovat na jednáních Rady, která je
nejvyšším orgánem EMBL. Rada se skládá z delegátů členských států, po dvou z každého
z nich. Každý stát má při hlasování jeden hlas, Dohoda stanoví, kdy postačuje k rozhodnutí
prostá většina hlasů, kdy 2/3 většina hlasů (např. rozpočet, finanční opatření) a kdy se
vyžaduje rozhodnutí jednomyslné (např. změna Dohody o EMBL). V čele rady je předseda.
Rada se schází nejméně jednou ročně, obvykle však 2x ročně. Její jednání se řídí Jednacím
řádem. Výkonným orgánem a statutárním zástupcem EMBL navenek je generální ředitel
(Director-General) volený radou. Poradním orgánem Rady je Vědecký poradní výbor.
Spory mezi dvěma či více členskými státy týkající se interpretace a aplikace Dohody
o EMBL, které by nebyly vyřešeny vzájemným jednáním či prostřednictvím Rady, mohou být
na žádost kteréhokoli člena-účastníka sporu předloženy Mezinárodnímu soudnímu dvoru se
sídlem v Haagu (International Court of Justice – soudní orgán OSN).
Členský stát může od Dohody o EMBL odstoupit. Členství končí koncem následujícího
účetního roku po doručení listiny o odstoupení/výpovědi. Výpověď se, stejně jako listina
o přistoupení, zasílá do depozitu vládě Švýcarské konfederace, a to současně s kopii záznamu
ve Sbírce mezinárodních smluv vedené v přistupujícím státě. Členský stát může být rovněž
z organizace vyloučen, a to neplní-li závazky z Dohody o EMBL a rozhodla-li o vyloučení
Rada nejméně dvěma třetinami všech svých členů.
Kterýkoli člen může navrhnout změnu nebo doplnění Dohody o EMBL, změna či doplnění
však vyžadují jednohlasný písemný souhlas všech členů EMBL.

5. Zajištění provádění Dohody o EMBL
Provádění Dohody o EMBL v České republice bude zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, které bude nominovat oba delegáty do Rady EMBL – jednoho zástupce
administrativního a jednoho zástupce expertní komunity. Ministerstvo bude hradit výdaje na
jejich cesty a jednání týkající se EMBL a také spravovat související vědeckou a organizační
agendu. Obdobně režim funguje i u jiných výzkumných mezinárodních organizací (CERN,
ESO, ESA atd.).

6. Dopad členství v EMBL na státní rozpočet České republiky
Příspěvek členského státu v souvislosti se členstvím v EMBL je upraven v čl. X. Dohody
o EMBL a skládá se z přístupového poplatku (entry fee) a následně pak z každoročně
hrazeného ročního příspěvku na činnost (annual contribution). Výše obou těchto položek je
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pro každý stát stanovena odlišně, přičemž za základ výpočtu slouží údaj o výši průměrného
ročního státního příjmu (average net national income - NNI) dle statistiky OECD.
Celkový finanční příspěvek ČR do EMBL byl zahrnut do již schváleného výhledu
střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu na léta 2013 a 2014 (usnesení vlády ze
dne 21. září 2011 č. 692). Úhradu vstupního poplatku a každoročních členských příspěvků do
EMBL bude ve smyslu ust. § 3 odst. 3 písm. b) bod 2. ve spojení s ust. § 33 odst. 2 písm. a)
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, zajišťovat MŠMT
z prostředků své rozpočtové kapitoly, konkrétně z výdajů určených na institucionální podporu
na výzkum a vývoj skupiny 3 MŠMT.
Výše přístupového poplatku bude v případě přístupu v roce 2013 (vzhledem k proceduře přijetí
nejbližší možný termín) činit pro Českou republiku 990 575 EUR. Výše každoročního členského
příspěvku byla předběžně stanovena dle kritéria NNI na 935 237 EUR. Pro první tři roky členství
bude tento příspěvek České republice, coby novému členu, snížen o 30% a bude činit 654 666
EUR. Kritérium NNI stanoví pouze podíl členského státu na celkovém rozpočtu organizace
EMBL, přičemž podíl je stanoven vždy na tříleté období, nyní na období 2011 – 2013 (poté bude
opět aktualizován dle nových statistických údajů OECD). Skutečná výše ročního příspěvku
vyplývá každoročně z celkové výše rozpočtu EMBL. Ten je vždy schvalován pro následující rok
Radou EMBL na jejím podzimním zasedání. Shora uvedená výše ročního příspěvku je proto zde
označena jako předběžně stanovená.
Příspěvek České republiky vychází nyní na 0,95% z celkového rozpočtu EMBL, resp.
z celkového příspěvku členských států do EMBL. Z toho je zřejmé, že hlavní zájem EMBL
o členství České republiky není motivován finančně, ale rozšířením možností vědecké
spolupráce.
Přímou finanční návratnost výdajů na členství ČR lze jen velmi obtížně vyčíslit, neboť činnost
EMBL (stejně jako činnost českých institucí, které členství ČR v organizaci podporují) je
zaměřena na oblast základního výzkumu, bez přímé okamžité vazby na průmysl. Jedná se však
o výzkum, který nelze provádět nikde v České republice. Přístrojové vybavení, jímž EMBL
disponuje, je nyní i pro budoucnost pro naše instituce zcela nedostupné, případně částečně
dostupné, avšak pouze za cenu, která by mnohonásobně převýšila částku spojenou s členstvím
v EMBL (například přístroje pro genomiku, tzv. „next generation sequencing“ a synchrotrony
v Grenoblu a v Hamburku z oblasti strukturní biologie). Bez přístupu k těmto technologiím
a možnostem nelze být zapojen do světového špičkového výzkumu v oblastech, které dnes
přinášejí nejvíc objevů (například letošní Nobelovy ceny jak v oblasti chemie tak biologie
byly získány za práce založené na těchto metodách). Výdaje spojené s členstvím jsou
výhodnou investicí zejména z dlouhodobého hlediska, kdy se zúročí při implementaci dat
a poznatků, které vyplynou z aktivit EMBL a z českého přístupu k technologiím EMBL, do
domácích výzkumných projektů, zejména projektů velkých infrastruktur.
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7. Kategorie mezinárodní smlouvy, soulad s právním řádem
V případě Dohody o EMBL se jedná ve smyslu Ústavy České republiky o prezidentskou
smlouvu. Přístup České republiky k mezinárodní organizaci předpokládá podle Ústavy České
republiky (čl. 49) souhlas obou komor Parlamentu a podpis listiny o přístupu prezidentem
republiky.
Účinnosti vůči EMBL získává přístup dle Dohody o EMBL okamžikem uložení listiny
o přístupu do depozitu u vlády Švýcarské konfederace. Tímto okamžikem také vzniká členství
České republiky v EMBL a Česká republika získává v plném rozsahu práva a závazky
z členství vyplývající.
Procedura přístupu České republiky v EMBL vychází z vnitřních předpisů EMBL – rámcově
z Dohody o zřízení EMBL (např. čl. VI. odst. 6, ii), čl. XV. odst. 2 a 3, čl. XVII.)
a z Jednacího řádu Rady EMBL, podrobněji pak ze zvyklostí utvořených během let fungování
organizace a přijímání nových členů.
Členství České republiky v EMBL neodporuje českým právním předpisům, předpisům
Evropské unie, ani jiným mezinárodním závazkům, které Česká republika v minulosti
převzala. Přístup nemá negativní dopad na problematiku rovnosti mužů a žen, ani na otázky
ochrany životního prostředí. Výkon práv a provádění závazků vyplývajících z členství bude
zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Materiál byl Parlamentu ČR prostřednictvím Úřadu vlády předložen již v červenci 2013.
Vzhledem k tomu, že tehdejší Poslanecká sněmovna jej vzhledem ke svému předčasnému
rozpuštění nestačila projednat, je nyní třeba jej nové Poslanecké sněmovně, a zároveň
i Senátu, předložit znovu. Skutečnost, že v mezidobí byl materiál již schválen senátním
Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, na tomto nic nemění.

V Praze dne 21. listopadu 2013

Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Předseda vlády
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Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA
ITALSKÁ REPUBLIKA
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ
RAKOUSKÁ REPUBLIKA
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
STÁT IZRAEL
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ
ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,
které jsou smluvními stranami Úmluvy o založení Evropské konference pro molekulární
biologie (dále jen „EMBC“) podepsané dne 13. února 1969 v Ženevě;
VZHLEDEM K TOMU, že mezinárodní spolupráce na poli molekulární biologie by zřízením
Evropské laboratoře molekulární biologie měla být dále rozvinuta a s ohledem na návrhy,
které za tímto účelem předložila Evropská organizace molekulární biologie (dále jen
„EMBO“);
a S OHLEDEM NA usnesení ze dne 28. června 1972, jímž EMBC v souladu s článkem II
odstavcem (3) zmíněné Úmluvy, podle kterého mohou být uskutečňovány zvláštní záměry,
takovouto laboratoř schválila;
PŘEJÍCE SI stanovit podmínky, podle nichž bude laboratoř zřízena a provozována, takovým
způsobem, aby se jich nedotkla žádná změna Úmluvy o založení EMBC;
VZHLEDEM K TOMU, že EMBC přijala ustanovení této Dohody, která se jí týkají;
SE DOHODLY takto:
ČLÁNEK I
Zřízení laboratoře
(1) Tímto se zřizuje Evropská molekulární biologická laboratoř (dále jen „laboratoř“)
coby mezivládní instituce.
(2) Laboratoř sídlí ve Spolkové republice Německo v Heidelbergu.
ČLÁNEK II
Účel a prostředky
(1) Laboratoř podporuje spolupráci evropských států zaměřenou na základní výzkum,
rozvoj moderních nástrojů a výuku na vyšší úrovni v oblasti molekulární biologie
a v jiných s ní podstatnou měrou souvisejících výzkumných oblastech; za tímto
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účelem se zaměřuje na takové práce, které nejsou v národních zařízeních běžné nebo
jsou prováděny jen obtížně. Výsledky svých experimentálních a teoretických prací
laboratoř zveřejní nebo jinak obecně zpřístupní.
(2) V souladu s účelem, k němuž byla zřízena, uskutečňuje laboratoř program, který
zahrnuje:
a) aplikaci molekulárních koncepcí a metod k objasnění základních životních
procesů;
b) vývoj a aplikaci potřebného přístrojového vybavení a technik;
c) pracovní možnost a výzkumná pracoviště pro hostující vědce;
d) vzdělávání a vyučování na vyšší úrovni.
(3) Laboratoř může zřizovat a provozovat zařízení potřebná ke svému programu.
K laboratoři patří:
a) vybavení, které laboratoř potřebuje k uskutečňování programu;
b) budovy potřebné pro umístění vybavení uvedeného pod předchozím bodem a)
a budovy potřebné pro správu laboratoře a plnění ostatních úkolů.
(4) Laboratoř v nejvyšší možné míře organizuje a podporuje mezinárodní spolupráci
v oblastech a okruzích činnosti stanovených v odstavcích (1) a (2) tohoto článku; činí
tak v souladu s Všeobecným programem EMBC. Tato spolupráce se týká zejména
podpory kontaktů mezi vědci, výměnných stáží vědců a šíření informací. Dále
laboratoř usiluje do míry slučitelné s účelem jejího zřízení o co nejintenzivnější
spolupráci s výzkumnými pracovišti formou participace a konzultací. Laboratoř se
vyhýbá pracím, které uvedená pracoviště již realizují.
ČLÁNEK III
Členství
Členskými státy laboratoře jsou smluvní strany této Dohody.
ČLÁNEK IV
Spolupráce
(1) Laboratoř úzce spolupracuje s EMBC.
(2) Laboratoř může dojednat spolupráci s nečlenskými státy, národními zařízeními
těchto států, mezivládními organizacemi nebo mezinárodními nestátními
organizacemi. Zahájení, podmínky a formu této spolupráce stanoví Rada
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individuálně po zohlednění okolností jednohlasným usnesením přítomných
a hlasujících členských států.
ČLÁNEK V
Orgány
Orgány laboratoře jsou Rada a generální ředitel.
ČLÁNEK VI
Rada
Složení
(1) Do Rady patří všechny členské státy laboratoře. Každý členský stát je zastoupen
maximálně dvěma delegáty, které mohou doprovázet poradci.
Rada si pro své funkční období v délce jednoho roku volí předsedu a dva zástupce,
zvoleni mohou být maximálně dvakrát po sobě.
Pozorovatelé
(2)

a) Státy, které nejsou smluvními stranami této Dohody, se zasedání Rady mohou
účastnit jako pozorovatelé, a to:
i)

členové EMBC z moci právní;

ii)

státy, které nejsou členem EMBC, na základě jednohlasného usnesení
Rady přítomných a hlasujících členských států.

b) EMBO a dalším pozorovatelům může být umožněn přístup na zasedání Rady
v souladu s jednacím řádem, který si Rada stanoví podle odstavce (3) písmene j)
tohoto článku.
Pravomoci
(3) Rada:
a) určuje politiku laboratoře ve vědecké, technické a administrativní oblasti, zejména
udělováním pokynů generálnímu řediteli;
b) schvaluje rámcový plán pro realizaci programu uvedeného v článku II odstavci (2)
této Dohody a určuje dobu jeho platnosti. Při schvalování tohoto plánu Rada
jednomyslným usnesením přítomných a hlasujících členských států stanoví
minimální dobu účasti na zmíněném programu a maximální výši finančních
prostředků, do níž lze během této doby přijímat závazky nebo vynakládat

4
prostředky. Období a částku později již není možné měnit, ledaže by je na základě
jednomyslného usnesení přítomných a hlasujících členských států změnila Rada.
Po uplynutí zmíněného období Rada stejným způsobem stanoví maximální objem
finančních prostředků na nové období, které Rada určí;
c) schvaluje dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členských států roční
rozpočet za předpokladu, že příspěvky těchto členských států buď představují
minimálně dvě třetiny všech příspěvků na rozpočet laboratoře, nebo všechny
přítomné a hlasující státy kromě jednoho souhlasí;
d) schvaluje dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících států předběžný odhad
výdajů na dva nadcházející roky;
e) přijímá dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členských států finanční
pravidla laboratoře;
f) schvaluje a zveřejňuje ověřené roční účetní závěrky;
g) schvaluje výroční zprávu předloženou generálním ředitelem;
h) přijímá plán potřebných pracovních míst;
i) přijímá dvoutřetinovou většinou všech členských států služební řád;
j) rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členských států
o vytvoření výzkumných skupin a zařízení laboratoře mimo její sídlo;
k) si stanoví jednací řád;
l) vykonává ostatní pravomoci a plní úkoly potřebné k dosažení účelu laboratoře
stanoveného touto Dohodou.
(4) Rada může jednomyslným usnesením přítomných a hlasujících členských států
program uvedený v článku II odstavci (2) této Dohody změnit.
Zasedání
(5) Rada se schází minimálně jednou ročně na řádném zasedání. Dále se může scházet na
mimořádných zasedáních. Zasedání se konají v místě sídla laboratoře, pokud Rada
nerozhodne jinak.
Hlasování
(6)

a) i) Každý členský stát má v Radě jeden hlas.
ii) Státy, které tuto Dohodu podepsaly, avšak ještě neratifikovaly, nepřijaly nebo
neschválily, se mohou ještě po dobu dvou let poté, co tato Dohoda vstoupila
v platnost podle článku XV odstavce (4) písmene a), nechat na zasedáních
Rady bez hlasovacího práva zastupovat a zapojovat do její práce.
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iii) Členský stát, který se dostal do prodlení s platbou příspěvků, nemá hlasovací
právo na zasedáních Rady, na nichž generální ředitel konstatuje, že suma
nezaplacených příspěvků dosahuje nebo překračuje výši splatných příspěvků
tohoto státu za poslední dva účetní roky.
b) Pokud tato Dohoda nestanoví nic jiného, je pro usnesení Rady potřebná většina
přítomných a hlasujících členských států.
c) Rada je způsobilá k jednání a usnášeníschopná, pokud jsou na zasedání přítomní
delegáti většiny členských států.
Podřízená grémia
(7)

a) Rada zřizuje usnesením přijatým dvoutřetinovou většinou členských států poradní
vědecký výbor, finanční výbor a všechna další podřízená grémia, jejichž existence
se ukáže být potřebná.
b) Usnesení o zřízení poradního vědeckého výboru zahrnuje ustanovení o členství,
jeho změnách a náplni práce tohoto výboru podle článku VIII této Dohody a určuje
podmínky činnosti jeho členů.
c) Usnesení o zřízení finančního výboru a dalších podřízených grémií zahrnuje
ustanovení o členství a náplni práce těchto grémií.
d) Podřízená grémia si stanoví vlastní jednací řád.
ČLÁNEK VII
Generální ředitel a personál

(1)
a) Rada dvoutřetinovou většinou všech členských států jmenuje na dobu určitou
generálního ředitele; stejnou většinou hlasů ho propustit.
b) Rada může jmenování generálního ředitele v případě pozdějšího uvolnění této pozice
odsouvat po takovou dobu, po jakou to považuje za potřebné. V tomto případě
jmenuje Rada místo generálního ředitele osobu, jejíž pravomoci a odpovědnost určí.
(2) Generální ředitel je nejvyšším výkonným orgánem a zákonným zástupcem laboratoře.
(3)
a) Generální ředitel Radě předkládá:
i)

návrh rámcového plánu uvedeného v článku VI odstavci (3) písmeno b) této
Dohody;

6

ii) plánovaný rozpočet a předběžný odhad uvedené v článku VI odstavci (3) písmeno
c) a d) této Dohody;
iii) ověřené roční závěrky a výroční zprávu předepsané v článku VI odstavci (3)
písmeno f) a g).
b) Generální ředitel předává EMBC ke zvážení výroční zprávu schválenou Radou dle
článku VI odstavce (3) písmeno g) této Dohody.
(4) Generální ředitel má k dispozici vědecké, technické a administrativní a kancelářské
zaměstnance schválené Radou.
(5) Zaměstnance přijímá a propouští generální ředitel. Rada schvaluje přijímání
a propouštění vedoucích pracovníků, kteří jsou takto označeni ve služebním řádu.
Zahájení a ukončení všech pracovních poměrů se řídí služebním řádem. Osoby, které
nepatří mezi zaměstnance a jsou pozvané na práci do laboratoře, jsou podřízené
generálnímu řediteli a mají povinnost dodržovat všechny obecné předpisy vydané
Radou.
(6) Každý členský stát musí v souvislosti s laboratoří respektovat výlučně mezinárodní
charakter kompetencí generálního ředitele a zaměstnanců. Ti při plnění služebních
povinností nesmějí od žádného členského státu, jeho vlády ani jiného subjektu mimo
laboratoř požadovat či přijímat jakékoli instrukce.
ČLÁNEK VIII
Poradní vědecký výbor
(1) Poradní vědecký výbor, který je zřizován dle článku VI odstavce (7) této Dohody,
poskytuje Radě poradenství, a to zejména s ohledem na návrhy generálního ředitele
týkající se uskutečňování programu laboratoře.
(2) Ve výboru jsou přední vědci, kteří byli jmenováni na základě osobních kvalit, a ne
jako zástupci členských států. Členy výboru by měli být vědci z široké sféry
příbuzných vědeckých oborů, aby tak bylo možné pokrýt co nejširším způsobem jak
oblast molekulární biologie tak také jiné příhodné vědecké disciplíny. Generální
ředitel po adekvátní konzultaci zejména s Radou EMBO a s příslušnými národními
pracovišti navrhuje seznam kandidátů, které Rada při jmenování členů výboru
zohlední.
ČLÁNEK IX
Rozpočet
(1) Účetní rok laboratoře začíná 1. ledna a končí 31. února.
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(2) Generální ředitel každoročně nejpozději k 1. říjnu Radě k prověření a schválení
předkládá rozpočet, který obsahuje detailně popsané předpokládané příjmy a výdaje
laboratoře v následujícím účetním roce.
(3) Laboratoř je financována:
a) z finančních příspěvků členských států;
b) z darů poskytnutých členskými státy nad rámec jejich finančních příspěvků, pokud
Rada dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členských států nekonstatuje,
že daný dar není slučitelný s účelem laboratoře;
c) ze všech ostatních příjmů, zejména z darů nabídnutých soukromými organizacemi
a soukromými osobami; jejich přijetí je však podmíněno schválením Rady uděleným
dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členských států.
(4) Rozpočet laboratoře je sestavován v účetních jednotkách, přičemž jedna účetní
jednotka má hodnotu 0,88867088 gramů ryzího zlata.
ČLÁNEK X
Příspěvky a audit
(1) Každý členský stát platí v konvertibilním platidle roční příspěvek na kapitálové výdaje
a běžné provozní náklady laboratoře; výše celkové částky se vyměřuje dle klíče,
o němž Rada hlasuje každé tři roky dvoutřetinovou většinou všech členských států,
a to na základě průměrného čistého národního důchodu v poměru k nákladům na
výrobní činitele jednotlivých členských států během posledních tří kalendářních roků,
za které jsou k dispozici statistické údaje.
(2) Rada se může dvoutřetinovou většinou všech členských států usnést, že zohlední
mimořádnou situaci v členském státě a těmto okolnostem přizpůsobí jeho příspěvek.
Mimořádná situace ve smyslu tohoto ustanovení je dána zejména tehdy, pokud je
národní důchod na obyvatele členského státu nižší než přípěvek, o kterém má stejnou
většinou Rada rozhodovat, nebo pokud má členský stát podle klíče uvedeného
v odstavci (1) tohoto článku zaplatit více než třicet procent z celkové částky příspěvků
stanovené Radou.
(3)

a) Státy, které se smluvními stranami stanou po 31. prosinci nadcházejícím po vstupu
této Dohody v platnost, uhradí kromě příspěvků na budoucí kapitálové výdaje
a běžné provozní náklady mimořádný příspěvek na kapitálové výdaje, které
laboratoři již vznikly. Výši tohoto mimořádného příspěvku stanoví Rada
dvoutřetinovou většinou všech členských států.
b) Všechny příspěvky uhrazené podle písmene a) budou využity ke snížení příspěvků
ostatních členských států, pokud Rada dvoutřetinovou většinou všech členských
států nerozhodne jinak.
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(4) Pokud se stát stane smluvní stranou po vstupu Dohody v platnost nebo jí přestane být,
změní se klíč pro výpočet příspěvků uvedený v odstavci (1). Nový klíč vstupuje
v platnost začátkem následujícího účetního roku.
(5) Generální ředitel oznámí členským státům výši jejich ročních příspěvků a, se
souhlasem finančního výboru, termíny splatnosti těchto plateb.
(6) Generální ředitel zajistí správné zaúčtování veškerých příjmů a výdajů.
(7) Rada jmenuje auditory, aby prověřili účetnictví laboratoře. Auditoři Radě předloží
zprávu o roční závěrce.
(8) Generální ředitel poskytne auditorům veškeré informace a veškerou podporu, kterou
budou pro splnění svých úkolů potřebovat.
ČLÁNEK XI
Právní postavení
Laboratoř má samostatnou právní subjektivitu. Má zejména způsobilost uzavírat smlouvy,
nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek; dále má procesní způsobilost. Stát, na jehož
území se laboratoř nachází, s laboratoří uzavře ujednání se státem sídla o právním postavení
laboratoře, takových výsadách a imunitě laboratoře a jejích zaměstnanců, které jsou potřebné
pro dosažení cílů laboratoře a pro plnění jejích úkolů; toto ujednání schválí Rada
dvoutřetinovou většinou všech členských států.
ČLÁNEK XII
Urovnávání sporů
Každý spor mezi dvěma nebo více členskými státy ohledně výkladu či aplikace této Dohody,
který se nepodaří urovnat dobrými službami Rady, bude na vyžádání jedné ze stran sporu
postoupen Mezinárodnímu soudnímu dvoru, pokud se dotyčné členské státy během tří měsíců
poté, co prezident Rady konstatuje, že spor není možné vyřešit dobrými službami Rady,
neshodnou na jiném způsobu urovnání sporu.
ČLÁNEK XIII
Změny
(1) Návrh členského státu na změnu této Dohody bude zařazen do programu řádného
zasedání, které následuje bezprostředně po předložení návrhu generálnímu řediteli.
Pozměňovací návrh může být také předmětem mimořádného zasedání.
(2) Změna této Dohody podléhá jednomyslnému schválení všemi členskými státy. Ty
přijetí písemně oznámí švýcarské vládě.
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(3) Změny vstupují v platnost třicet dnů po předložení posledního písemného oznámení
o přijetí změny.
ČLÁNEK XIV
Ukončení činnosti laboratoře
Činnost laboratoře bude ukončena, pokud počet členských států v nějakém okamžiku klesne
pod tři. S výhradou ujednání, které případně přijmou členské státy v okamžiku ukončení
činnosti laboratoře, za likvidaci zodpovídá stát, v němž se sídlo laboratoře nachází. Pokud se
členské státy nedomluví jinak, bude čistý zisk rozdělen mezi státy, které jsou v okamžiku
ukončení činnosti členy laboratoře, a sice v poměru k jimi hrazeným platbám. Pokud vznikne
schodek, uhradí ho členské státy v poměru k příspěvkům stanoveným na aktuální účetní rok.
ČLÁNEK XV
Podpis, ratifikace, přistoupení, vstup v platnost
(1) Tato Dohoda bude otevřena k podpisu členskými státy EMBC až do dne jejího vstupu
v platnost v souladu s odstavcem (4) písmene a) tohoto článku.
(2) Tato Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení příslušných listin. Příslušné
listiny budou uschovány u švýcarské vlády.
(3)

a) Členský stát EMBC, který není signatářem této Dohody, k ní může přistoupit
kdykoli později.
b) Pokud bude platnost Úmluvy o založení EMBC ukončena, nesmí to být překážkou
v přistoupení k této Dohodě pro stát, který byl dříve smluvní stranou uvedené
Úmluvy nebo s ohledem na nějž bylo podle článku III odstavce (2) uvedené
Úmluvy přijato usnesení umožnit mu vstup.
c) Přístupové listiny budou uloženy u švýcarské vlády.

(4)

a) Tato Dohoda vstoupí v platnost, jakmile ji ratifikuje, přijme nebo schválí většina
států uvedených v preambuli této Dohody včetně státu, v němž se nachází sídlo
laboratoře, přičemž předpokladem je, že celkový součet příspěvků těchto států
představuje minimálně sedmdesát procent veškerých příspěvků uvedených v klíči
přiloženém k této Dohodě.
b) Vstoupila-li tato Dohoda podle odstavce (4) tohoto článku v platnost, vstupuje
s ohledem na signatářský stát, který Dohodu podepíše, přijme nebo schválí
později, v platnost předložením ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny
o schválení.

10
c) Pro přistupující stát vstupuje tato Dohoda v platnost okamžikem uložení
přístupové listiny.
d)

i) Tato Dohoda zůstává v platnosti nejprve po dobu sedmi let. Poté zůstane
v platnosti na dobu neurčitou, ledaže by se Rada nejpozději rok před uplynutím
sedmileté lhůty usnesla dvoutřetinovou většinou všech členských států tuto
Dohodu prodloužit o dobu určitou nebo její platnost ukončit, přičemž
předpokladem je, že příspěvky států takto hlasujících činí minimálně dvě
třetiny celkových příspěvku na rozpočet laboratoře.
ii) Ukončením platnosti Úmluvy o založení EMBC není dotčena platnost této
Dohody.
ČLÁNEK XVI
Výpověď

(1) Poté, co byla tato Dohoda šest let v platnosti, může ji kterýkoli smluvní stát
s výhradou článku VI odstavce (3) písmene b) této Dohody vypovědět oznámením
adresovaným švýcarské vládě. Výpověď nabývá účinnosti ke konci následujícího
účetního roku.
(2) Pokud některý z členských států neplní povinnosti vyplývající z této Dohody, může
mu být jeho členství odebráno usnesením Rady přijatým dvoutřetinovou většinou
všech členských států. Toto usnesení oznámí generální ředitel signatářským
a přistoupivším státům.
ČLÁNEK XVII
Notifikace a registrace
(1) Švýcarská vláda oznámí signatářským a přistupujícím státům:
a) každý podpis;
b) každé uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, schvalovací nebo přístupové
listiny;
c) vstup této Dohody v platnost;
d) každé podle článku XIII odstavce (3) písemně oznámené přijetí změn;
e) vstup každé změny v platnost;
f) každou výpověď této Dohody.
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(2) Švýcarská vláda nechá tuto Dohodu registrovat na sekretariátě Spojených národů
okamžitě po jejím vstupu v platnost podle článku 102 Charty Spojených národů.
ČLÁNEK XVIII
Přechodná ustanovení
(1) V období od vstupu této Dohody v platnost do následujícího 31. prosince přijímá Rada
rozpočtová ujednání a výdaje jsou kryty příspěvky vyměřenými členským státům
podle odstavců (2) a (3).
(2) Státy, které jsou v době vstupu této Dohody v platnosti smluvními stranami, a státy,
které se smluvními stranami stanou v období do následujícího 31. prosince, společně
hradí veškeré výdaje, které jsou stanoveny v rozpočtových nařízeních, která může
podle odstavce (1) tohoto článku přijímat Rada.
(3) Příspěvky se státům podle odstavce (2) tohoto článku vyměřují předběžně podle
požadavků a v souladu s článkem X odstavcem (1) a (2) této Dohody. Po uplynutí
lhůty vymezené v odstavci (1) tohoto článku se konečné rozdělení nákladů mezi státy
provede na základě skutečných výdajů. Platby, které některý ze států uhradil nad
rámec jemu vyměřenému konečnému podílu, mu budou připsány k dobru.
NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, odpovídajícím způsobem k podpisu zmocnění tuto
Dohodu podepsali.
Dáno v Ženevě dne 10. května 1973, v německém, anglickém a francouzském jazyce, přičemž
každé znění je stejně závazné, v jednom původním vyhotovení, které bude uloženo v archivu
švýcarské vlády; ta předá všem signatářským a přistupujícím státům ověřené opisy Dohody.
Za Spolkovou republiku Německo:
Za Rakousko:
Za Dánsko:
Za Španělsko:
Za Francii:
Za Řecko:
Za Izrael:
Za Itálii:
Za Norsko:
Za Nizozemí:
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Za Spojené Království Velké Británie a Severního Irska:
Za Švédsko:
Za Švýcarsko:
PŘÍLOHA
K Dohodě o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře
Klíč pro výpočet výše příspěvků kalkulovaný na základě průměrného národního důchodu
v letech 1968 – 1970 zveřejněného Spojenými národy
Tento klíč slouží pouze k aplikaci článku XV odstavce (4) a) této Dohody. Nijak se nedotýká
usnesení, která konference přijme dle článku X odstavce (1) o budoucím klíči pro výpočet
příspěvků.
Dánsko
Spolková republika Německo
Francie
Izrael
Itálie
Nizozemí
Rakousko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

%
2.282
25.926
22.585
0.804
14.572
4.916
2.063
5.039
3.305
18.508

Accord·

.Agreement

instituant Ie

establishing the

Laboratoire
Europeen de.
Biologie
Moleculaire

European
Molecular
Biology
Laboratory

j.

• •

Ubereinkommen
zur Errichtung eines

Europaischen
Laboratoriums
. fUr.

Molekularbiologie

,{\,,
,,----/

La REPUBLIQUE FEDERALE d'ALLEMAGNE

- 2The REPUBLIC of AUSTRIA
The KINGDOM of DENMARK

Das KONIGREICH DANEMARK
Die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

I.e ROYAUME de DANEMARK

The FRENCH REPUBLIC

Die FRANZOSISCHE REPUBLIK

La REPUBLIQUE

The FEDERAL REPUBLIC of GERMAt,Y

Der STAAT ISRAEL

The STATE of ISRAEL
The ITALIAN REPUBLIC

Die ITALIENISCHE REPUBLIK

La REPUBLIQUE d' AUTRICHE
FRAN~AISE

I. 'ETAT d' ISRAEL
La REPUBLIQUE ITALIENNE
I.e ROYAUME des PAYS-BAS
I.e ROYAUME-UNI de GRANDE-BRETAGNE
et d'IRLANDE du NORD
I.e ROYAuME" de SUEDE
La CONFEDERATION SUISSE,

Das KONIGREICH der NIEDERLANDE

The KINGDOM of the NETHERLANDS
The KINGDOM 'of SWEDEN

,Das KONIGREICH SCHWEDEN

The SWISS CONFEDERATION

Die SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

The UNITED KINGDOM of GREAT BRITAIN

Das VEREINIGTE KONIGREICH von

and NORTHERN IRELAND,

Die REPUBLIK OSTERREICH

GROSSBRITANNIEN und NORD I RLAND,

parties a l'Accord instituant la Conference
europeenne de biologie moleculaire (ci-apres
denommee "la CERM") signe a Geneve Ie 13
fevrier 1969;

being Parties to the Agreement establishing the'
European Molecular ,Biology Conference (her~in
after referred to as "EHBC"), signed at Geneva
on 13 'February 1969;

die Vertragsparteien des am 13. Februar 1969
in Genf unterzeichneten Ubereinkommens zur
Griindung einerEuropaischen Konferenz fiir
Molekularbiologie (im folgenden aIs "EKMB"
bezeichnet) sind;

CONSIDERANT que la cooperation internationale
existant dans Ie domainede la biologie
moleculaire devrait etre etendue par
l'institution d'un Laboratoire europeen de
biologie moleculaire, et prenant acte des
propositions soumises a cette fin par
l'Organisation europeenne de biologie
moIeculaire (ci-apres denCImmee "l'OEBM");

CONSIDERING that the existing international
co-operation in the domain of molecular biology
should be further developed by establishing
a European Molecular Biology Laboratory and
taking note of the proposals to this end
submitted by the European Molecular Biology
Organisation (hereinafter referred to as "EHBO");

IN DER ER~AGUNG, dass die bestehende
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete
der Molekularbiologie durch die Errichtung eines Europaischen Laboratoriums fur Molekularbiologie weiter ausgebaut werden sollte, und
in Kenntnis der Vorschlage, di'e von der
Europaischen Molekularbiologie-Organisation
(imfolgenden aIs, "EMBO" bezeichnet) zu diesem
~weck unterbreitet,wurden;

VU la decision en date du 28 juin 1972 par
laquelle la CEBM a approuve Ie projet d'un
tel Laboratoire conformement au paragraphe
3 de l'Article II du dit Accord, en vertu
duquel des Projets Speciaux peuvent etre
etablis;

HAVING REGARD to the decision of 28 June 1972
by which EMBC approved the project for' such a
.Laboratory in accordance with paragraph 3 of
Article II of the said Agreement under which
Special Projects may be established;

1M HINBLICK auf den Beschluss vom 28. Juni

1972, mit dem die EKMB das Vorhaben fur ein
solches Laboratorium nach Artikel II Absatz 3
des' erwahnten Ubereinkommens, wonach, Sondervorhaben durchgefuhrt werden konnen, genehmigt
hat;

DESIREUX de preciser les clauses et
conditions selon lesquelles Ie Laboratoire
est institue et exploite, de telle sorte
que lesdites clauses et conditions ne
soient pas affectees par une modification
quelconque a 1 'Accord instituant la CERM;

DESIRING to specify the terms and conditions
under which the Laboratory shall be i!stablished
and operated, in such a waythllt they would not
be affected by any modification of the
Agreement establishing EMBC;

IN DEM WUNSCH, die Bedingungen, nach denen das
Laboratorium errichtet und betrieben wird,
in solcher Weise festzulegen, dass sie von
einer Anderung des Ubereinkommens zur Grundung
der EKMB nicht beruhrt werden,;

PRENANT ACTE de l'acceptation par la
CEBM des dispositions du ,present Accord
qui la concernent;

TAKING NOTE of the acceptance by EMBC of those
provisions of this Agreement which concern it;

IN KENNTNIS DESSEN, dass die EKMB die sie
betreffenden Bestimmungen dieses Ubereinkommens angenommen hat;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

HAVE AGREED as follows:

SIND wie folgtUBEREINGEKOMMEN:

~

..

ART I C LEI
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Institution du Laboratoire

(2) Le siege du Laboratoire est a Heidelberg,
Republique federale d'Allemagne.

(2) The Headquarters of the Laboratory shall be
situated at Heidelberg in the Federal Republic
of Germany.

Buts et moyens

(2) Pour l'accomplissement de ses buts, Ie
Laboratoire execute un programme
prevoyant:

A European Molecular Biology Laboratory
(hereinafter referred to as "the Laboratory")
is hereby established as an intergovernmental
institution.

ART I C i E II

II

Le Laboratoire encourage la cooperation
entre Etats europeens dans la recherche
fondamentale, la mise au point d'une
instrumentation mod erne et Ie developpement
de l'enseignement approfondi en biologie
moleculaire.ainsi que dans d'autres
domaines de recherches essentiellement
connexes; a cette fin, il concentre ses
activites sur des taches qui ne sont ni
habituellement ni aisement effectuees
dans les institutions nationales. Les
resultats des travaux experimentaux et
theoriques du Laboratoire sont pub lies
ou, de toute autre fa~on. rendus
generalement a~cessibles.

ARTIKEL

Purposes and means·
(I)

The Laboratory shall promote co-operation
among European States in fundamental research,
in the development of advanced instrumentation
and {n advanced teaching in molecular biology
as well as in other areas of research
essentially related thereto, and to this end
shall concentrate its activities on work not
normally or easily carried out in national
institutions. The results of the experimental
and theoretical work of the Laboratory shall
be· published or otherwis~ made generally
available.

(2) In order to fulfil its purposes the Laboratory
shall ,carry out a programme which provides
for:

I

Errichtung des Laboratoriums

Establishment of the Laboratory
(I)

(I)

I

ART I C L E . I

(1) II est institue par Ie present Accord un
Laboratoire europeen de biologie
moleculaire, institution intergouvernementale, ci-apres denomme "Ie Laboratoire".

ART I C L E

(~

•

(I)

Hiermit wirdein Europaisches Laboratorium
fur Molekularbiologie (im folgenden als
"Laboratorium" bezeichnet) aIs eine
zwischenstaatliche Einrichtung errichtet.

(2) Sitz des Laboratoriums ist Heidelberg,
Bundesrepublik Deutschland.

ART IKE L II
Zwecke und

Hilfsmit~el

(1) Das Labo~atorium fordert die Zusammenarbe~
europaischer Staaten in der Grundlagenforschung, in der Entwicklung neuzeitlic~
Instrumente und in· der Lehre auf hoherer
Ebene auf dem Gebiet der Molekularbiologie
sowie in anderen·hiermit wesentlich
zusammenhangenden Forschungsbereichen; zu
diesem Zweck konzeotriert es seine Tatigkeit auf solche Arbeiten, die gewohnlich
nicht oder nicht ohne wei teres in
nationalen Einrichtungen ausgefuhrt
werden. Die Ergebnisse der experimentellen
und theoretischen Arbeiten des
Laboratoriums werden veroffentlicht oder
anderweitig allgemein zuganglich gemacht.
(2) Seinen Zwecken entsprechend fuhrt das
Laboratorium ein Programm durch, das
vors.ieht:

a) l'application des concepts et des
methodes moleculaires a l'investigation
des processus biologiques de base;

a) the application of molecular concepts and
methods for the investigation ·of basic
biological processes;

a) die Anwendung molekularer Konzepte und
Methoden zur Aufklarung grundlegender
Lebensprozesse;

b) Ie developpement et 1 'utilisation de
l'instrumentation et de la technologie
necessaires;

b) the development and use of necessary
instrumentation and technology;

b) die Entwicklung und Anwendung der
erforderlichen Instrumentierung und
Techniken;
.

c) la fourniture de locaux de travail et
d'installations de recherche pour les
scientifiques visiteurs;

c) working accommodation and research
facilities for visiting·scientists;

c) Arbe.itsmogllchkeiten und Forschungseinrichtungen fur Gastwissenschaftler;

d) une formation et un enseignement
approfondis.

d) advanced training and teaching.

d) Ausbildungs- und Lehrtatigkeit auf
hoherer Ebene.
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ART. II

(3) Le Laboratoire peut cr~er et exploiter

les installations necessaires
programme.

a

(3) The Laboratory may establish and operate

(3) Das Laboratoriumkann die fur sein

the facilities necessary for its
programme.

son

Programm benotigten Anlagen errichten
und b.etreiben.

Le Laboratoire comprend:

The Laboratory shall include:

Zu dem Laboratorium gehoren:

a) l'equipement necessaire a l'execution
du programme poursuivi par Ie
Laboratoire;

a) the necessary equipment for use in the
programme carried out by the Laborato~y;

a) die Ausrustung. die zur Durchfuhrung
des Programms durch das Laboratorium
erforderlich ist;

b) les batiments necessaires pour abriter
l'equipement mentionne a l'alinea a)
ci-dessus,.heberger l'administration
du Laboratoire et assurer l'execution
de ses autres fonctions.

b) the necessary buildings to contain the
equipment referred to in a) above and
for the administration 'of the .Laboratory
and the fulfilment of its other functions.

b) die Gebaude. die zur Unterbringung der
unter dem vorangehenden Buchstaben a)
genannten Ausrustung sowie fur die
Verwaltung des Laboratoriums und die
Wahrnehmung seiner sonstigen Aufgaben
erforderlich sind.

(4) ~e Laboratoire organise et patronne.

Ie plus largement possible, la cooperation
internationale dans les domaines et Ie
programme d'activites definis aux
paragraphes (I) et (2) du present Article,
et en harmonie avec Ie' Programme General
de la CEBM. Cette cooperation comprend
notamment la promotion de contacts et
d'echanges entre scientifiques et la
diffusion de 1 'information. Dans Ie cadre
de ses buts, Ie Laboratoire .s 'efforce
egalement de cooperer. Ie plus largement
possible. av~c d'autres institutions de
recherche, par voie de collaboration et
de consultation. Le Laboratoire s'efforce
d'eviter les doubles emplois avec des '
travaux executes par lesdi tes insti tutions.

(4) The Laboratory shall organise and sponsor
international co-operation, to· the fullest
possible extent, in the fields and prograllllle
of activities defined in paragraphs (I) and
(2) of this Article. and in -harmony with
the General Programme of' EMBC. This
co-operation shall include in particular the
promotion of contacts between. and the interchange of, scientists and the dissemination
of information. So far as is consistent with'
its aims the Laboratory shall also seek to
co-operate, to the fullest possible extent.
with research institutions by collaborating
with and advising them. The Laboratory should
avoid duplication of work carried out in
the said institutions.

im grosstmogUchen Umfang die inter,.
nationale Zusammenarbeit auf den Gebieten
und in den Arbeitsbereichen. die in 'den
Absatzen (I) und (2) dieses Artikels
festgelegt sind. und zwar im Einklang mit
dem Allgemeinen Programm der EKHB. Diese
Zusammenarbeit umfasst insbesondere dieF~rderung der Kontakte zwischen Wissenschaftlern. den Austausch von Wissenschaftlern und die Verbreitung von Informationen.
Soweit es sich mit seinen Zwecken vereinbaren lasst. bemuht sich das Laboratorium
ferner, im grosstmoglichen Umfang mi t
Forschungseinrichtungen im Wege der Mitwirkung und Beratung zusammenzuarbeiten.
Das Laboratorium wird Arbeiten vermeiden.
die bereits in den genannten Einrichtungen
durchgefuhrt werden.
'.
ART IKE L

Les Etats parties au present Accord sont les
Etats membres du Laboratoire.

The States Parties .'to this Agreement shall be
Member States of the Laboratory.

ART IKE L

(I-)

The Laboratory shall maintain ·close
co-operation with EMBC.

IV

Zusammenarbei t .

Co-operation

Coopera tion
Le Laboratoire coopere etroitement avec
la CEBM,

Mitgliedstaaten des Laboratoriums sind die
Vertragsparteien dieses Ubereinkommens.

ART I C L E IV

IV

III

Mitgliedschaft

Membership

Membres

ARTICLE

(4) Das Laboratorium organisiert and fordert,

ART I C L E III

ART I C L E III

(I)

. ART. 11

ART. II

(I)

Das Laboratorium 'arbeitet eng mit der
EKHB zusammen.
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ART. IV

ART. IV

ART. IV

(2) Le Laboratoire peut cooperer officiellement
avec des Etats non membres, des organismes
nationaux de ces Etats, des institutions
internationales gouvernementales ou non
gouvernementales. L'etabllssement, les
conditions et modalites de cette
cooperation sont definis dans chaque cas
.selon les circonstances par Ie Conseil a
l'unanimite des Etats membres presents
et votants.

(2) The Laboratory may establish formal
eo-operation with non-Member States,
national bodies in those States, international governmental or non-governmental
organisations. The establishment,
conditions and terms of such co-operation
shall be defined by the Council, by.
unanimous v·ote of the Member States ·present
and voting, in each case according to the
circumstances.

(2) Das Laboratorium kann mit Nichtmitgliedstaaten. nationalen Einrichtungen dieser
Staaten, zwischenstaatlichen oder internationalen nichtstaatlichen Organisationen
eine Zusammenarbeit vereinbaren. Die
Aufnahme sowie die Bedingungen und die Art
und Weise dieser Zusammenarbeit legt der
Rat im Einzelfall.entsprechend den
Umstanden durch einstimmigen Beschluss der
anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten fest.
.

ART I C LEV
Organes
Les organes du Laboratoire sont Ie Conseil et
Ie Directeur general.

ART IKE LV·

Organs

Organe

The organs of the Laboratory are the Council and
the Director-General.

Organe des Laboratoriums sind der Rat und der
Generaldirektor.

ART I C LEVI

ART I C L E. VI

ART IKE L VI

The Counci 1

Le Conseil
Composition

ART I C LEV

Der Rat

Composition

membres du Laboratoire. Chaque Etat
membre est represente par deux delegues
au plus, qui peuvent etre accompagnes de
conseillers.

States of the Laboratory. Each Member State
shall be represented by not more.than two
delegates, who may be accompanied ·by advisers,

Dem Rat geheren aIle Mitgliedstaaten des
Laboratoriums an. Jeder Mitgliedstaat
wird·durch hechstens zwei Delegierte
vertreten, die von Beraternbegleitet
sein kennen.

Le Conseil elit un president et deux
vice-presidents qui res tent en fonction
pendant' un an et qui ne peuvent etre .
reelus plus de deux fois consecutives.

The Council shall elect a Chairman and two
Vice-Chairmen who shall hold office for one
year and may be re-elected on not more than
two consecutive occasions.

Der Rat wahlt fur eine Amtszeit von einem
Ja\<lr einen Vorsitzenden undzwei Stellvertretende Vorsitzende; sie kennen
hechstenszweimal hintereinander wiedergewahlt werden •

(I) Le Conseil est compose de tous les Etats

Observateurs
(2) a)'Les Etats qui ne sont pas parties au
present Accord peuvent assister aux
reunions du Conseil en tant qu'obser-.
vateurs dans les conditions suivantes:
i) Membres de la CEBM: de droit;
ii) Etats non membres de.la CERM: sur
decision du Conseil prise a
l'unanimite des Etats membres
presents et votants.

(I) The Council shall be composed of all Member

Zusammensetzung
(I)

. Beobachter

Observers
. (2) a) States not Parties to this Agreement may
attend sessions of the Council as
observers as follows:
i) Members of EMBC as of right;
ii) States which are not Members of EMBC, on
a decision of the Counci 1 taken by
unanimous vote of the Member States
present and voting.

~2)

a) ·Staaten, die nicht Vertragsparteien
dieses Ubereinkommens sind, konnen an
Tagungen des Rates als Beobachter
teilnehmen, und zwar:
i) Mitglieder der EKMB von Rechts wegen;
ii) Staaten, die nicht Mi tglied der
EKMB sind, auf Grund eines einstimmigen Ratsbeschlusses der anwesenden und abstirnmenden Mitgliedstaaten.

(j
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ART. VI (2)
b) L'OEBM et d'autres observateurs
peuvent assister aux reunions du
Conseil conformement au reglement
interieur adopte par celui-ci aux
termes du paragraphe (3) j) du
present Article.
Pouvoirs
(3) Le Conseil:

ART. VI (2)

ART. VI (2)

b) EMBO and other observers may attend
sessions of the, Council in accordance
with the Rules oJ Procedure adopted by
the Council under paragraph (3)' j) of
this Article.

b) EMBO und andere Beobachter konnen zu
Tagungen des Rates gemass der
Geschaftsordnung zugelassen werden,
die sich der Rat nachAbsatz (3)
Buchstabe j)' ?ieses Artikels gibt.

Powers

Befugnisse

(3) The Council shall:

(3) DerRat:

a) determine la politique du Laboratoire
dans les d9maines scientifique, '
technique et administratif, notamment
par voie de directives au Directeur
general;

a) determine the Laboratory's policy in
scientific, technical and administrative
matters, in particular by giving guidelines to the Director-General;

a) bestiIilmt die Poll tik des taboratoriums
auf wissenschaftlichem, technischem
und verwaltungstech~ischem ,Gebiet,
insbesondere durch die' Erteilung von
Richtlinien an den Generalditektor;

b) approuve un plan indicatif d'execution
du programme mentionne au paragraphe
(.2) de l'Article II du present Accord,
et en fixe la duree. En approuvant ce
plan, Ie Conseil determine, par un
vote unanime des Eiats membres presents
et votants, une periode minimum de
participation audit programme et Ie
montant maximum d'engagements et de
depenses pour la periode precitee. Ni
cette periode ni ce montant ne peuvent
etre'modifies par la suite sans une
d~ision du Conseil prise a l'unanimite
des Etats membres presents et votants.
A l'expiration de la periode precitee
Ie Conseil determine de la meme fa~on
Ie maximum de credits destines a une
nouvelle periode definie par Ie
Conseil ;

b) approve an'indicative scheme for the
realisation of the programme referred to
in paragraph (2) of Article II of this
Agreement and specify its duration. In
approving this scheme" the Counci I shall
determine, by unanimous vote of the '
Member States present and voting, a
minimum period of participation in the
said programme and maximum credits that
may be commi tted or spent during tha't
period. This period and this, amount may
not be varied thereafter, unless 'the
Councii by unanimous vote of the Member
States present and voting so decides.
After the expiry of the said periOd the
Council shall determine in the same
manner the maximum credits for a new
period to be defined by the Council;

b) genehmigt zur Durchfuhrung des in
Artikel II Absatz (2) dieses Obereinkommens genannten Pro,gramms einen
Rahmenplan und bestimmt des sen Geltungsdauer. "-Bei der Genehmigung dieses Plans
setztder Rat durch einstimmigen
Beschluss der anwesenden und arrstimme~
den Mitgliedstaaten eine Mindestzeit
fur die Beteiligung an dem erwahnten
Programm Und den Hochstbetrag der
Mittel, fest, bis zu dem wahrend dieser
Zeit Verpflichtungen eingegangen oder
Ausgaben geleistet werden durfen. Diese
Zeit und dieser Betrag durfen sp~ter
nicht mehr geandert werden, es sei denn,
dass derRat ihn' durch einstimmigen
Beschluss der anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten andert. Nach Ablauf
der erwahnten Zeit bestimmt der Rat auf
die gleiche' Weise den 'Hochstbetrag der
Mittel fur einen neuen Zeitraum, der
vom Rat festgelegt\wird;

c) adopte Ie budget annuel a la majorite
des deux tiers des Etats membres
presents et votants, sous reserve soit
que l'ensemble des contributions des
dits Etats membres .constitue au moins
les deux tiers 'du total des contributions au budget du Laboratoire soit
que les Etats membres presents et
votants se prononcent favorablement
a l'unanimite moins un;

c) adopt the annual budget by a two-thirds
majority of the Member States present
and voting provided that, either the
contributions of such 'Member States
constitute not less than two-thirds of
the total contributions to the Laboratory
budget, or that affirmative votes are
'
cast by all but one of the Member States
present and voting;

c) verabschiedetmit Zweidrittelmehrheit
der anwesenden ,und abstimmenden
Mitgliedstaaten den Jahreshaushaltsplan,
vorausgesetzt, dass entweder die
Beitrage dieser Mitgliedstaaten mindestens zwei Drittel der gesamten Beitrage
zu dem Raushalt des Laboratoriums
ausmachen oder'alle anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten ausser
einem zustimmen;
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ART. VI (3)

ART. VI (3)

ART. VI'(3)

d) approuve l'estimation provisoire
des depenses pour les deux annees
suivantes a la majorite des deux
tiers des Etats membres presents et
votants;
-,

d) approve the provisional estimate of
expenditure for the two following years
by a two-thirds majority of the ·Member
States present and voting;

d) genehmigt mit Zweidrittelmehrheit der
anwesenden und absdmmenden Mi tg liedstaaten den vorlaufigen Ausgabenvoranschlag fur die folgenden zwei
Jahre;

e) adopte Ie Reglement financier du
Laboratoire a la majorite des deux
tiers des Etats membres, presents et
votants;

e) adopt Financial Regulations for the
Labotatory by a two-thirds majority of
the Member States present and voting;

e) beschliesst mit Zweidrittelmehrheit
der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten eine Finanzordnung fur
das' Laboratorium;

f) approuve et publie les comptes
annuels controles;'

f) approve and publish audited annual
accounts;

f) genehmigt und veroffentlicht die
gepruften Jahresabrechnungen;

g) approuve Ie rapport annuel presente
par Ie Directeur general;

g) approve the annual repprt, presented by
the.Oirector-General;

g) genehmigt den vom Generaldirektor
vorgelegten Jahresbericht.;

h) statue sur les effectifs necessaires;

h) decide on the staff establishment
'required;

h) beschliesst den erforderlichen
Stellenplan;

i) adopte a la majorite des deux tiers
de tous les Etats membres Ie StatUt
du Personnel;

~)

adopt, by a two-thirds majority of all
the Member States, Staff Rules;

i) nimmt mit Zweidrittelmehrheit aller
Mitgliedstaaten eine Personalordnung
an;

j) statue sur la creation de groupes et
d'installations du Laboratoire hors
de son siege a la majorite des deux
tiers des Etats membres presents et
votants;

j) decide on the establishment of groups
'and facilities of the Laboratory outside
its Headquarters by a two-thirds majority
of the Member States present and voting;

j) beschliesst mit Zweidrittelmehrheit
der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten die Einrichtung von
Forschergruppen und Anlagen des
Laboratoriums ausserhalb seines
si tzes:

k) adopte son Reglemer.t interieur;

k) adopt its Rules of Procedure;

k) gibt. sich,eine Geschaftsordnung;

1) possede tous autres pouvoirs et
exerce toutes autres fonctions
necessaires a la poursuite des
buts du Laboratoire, tels qu'ils
sont definis dans Ie present Accord.

1) have such other powers and perform such
other functions' as may be necessary for
the purposes of the Laboratory as laid
down in this, Agreement.

1) nimmt die sonstigen Befugnisse und,
Aufgaben wahr, die zur Erreichung der
'in diesem Ubereinkommen festgelegten
Zwecke des Laboratoriums erforderlich
sind.

(4) Le Conseil peut modifier Ie programme vise
au paragraphe (2) de l'Article II du
present Accord par voie de decision prise
a 1 I unanimi te des Etats membres presents.
et votants.

(4) The Council may modify ,the programme referred
to in paragraph (2) of Article II of this
Agreement by a decision taken unanimously by
the'Member States present and voting.

'Sessions
(5) Le Conseil se reunit au moins une fois
par an en session ordinaire. II peut
egalement se reunir en session extraordinaire. Les sessions ont lieu au
siege du Laboratoire, sauf decision
contraire du Conseil.

Sessions
(5) The Council shall meet at least once a year in
ordiriarysession. It may also meet in extraordinary session. The sessions shall be held
at the La~oratory's Headquarters, unless
otherwise'decided by the Council.

(4) Oer Rat kann das· in Artikel II Absatz (2)
dieses Ubereinkommens genannte Programm
durch einstimmigen Beschluss der
anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten andern.
Tagungen
(5) Oer Rat tritt wenigstens einmal im .Jahr
'zu einer ordentlichen Tagung zusammen.
Er kanri ferner zu ausserordentlichen
Tagungen zusammentreten. Die Tagungen
finden am Sitz des Laboratoriums statt,
'sofern der Rat nicht etwas anderes
besch liesst. .
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'.
ART. VI

Votes
(6) a)

ART.
----

ART. VI

i) Chaque Etat membre dispose d'une
voix au Conseil. _"
ii) Les Etats qui ont signe Ie present
Accord mais ne l'ont pas encore
ratifie, accepte ou approuve peuvent
se faire represent~r aux sessions du
Conseil et participer a ses travaux,
sans droit de vote, pendant une
periode de deux ans a compter de
l'entree en vigueur du present
Accord confonnement au paragraphe
(4) a) de l'Article XV.
iii) Un Etat membre en retard dans Ie
paiement de ses contributions n '-a
pas droit de vote a une session du
Conseil au cours de laquelle Ie
Directeur general declare que Ie
montant de son. retard egale ou
excede Ie montant des contributions
dues par ledit Etat pour les deux
exercices financiers precedents.

VI

voting
(6) a)

i) Each Member State shall have one vote
in the Council.

Abs timmungen
(6) a)

i) Jeder Mitgliedstaat hat im Rat
eine Stimme.

ii) States which have signed but not yet
ratified, accepted or approved.this
Agreement may be represented at the
sessions of the COuncil and take part
in its work, without .the right to vote,
for a period of two years after the
coming into force of this Agreement in
accordance whh paragraphe (4) a) of
Article XV.

ii) Staaten, die dieses Ubereinkommen
unterzeichnet, aber noch nicht
ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben, konnen sich noch
zwei Jahre lang, nachdem dieses
Ubereinkommen gemass Artikel XV
Absatz (4) Buchstabe a) in Kraft
getreten ist, ohne Stimmrecht auf
Tagungen des Rates vertreten lassen
und an seinen Atbeiten teilnehmen.

iii) A Member State which is in arrears in
the payment of its contributions shall
have no vote at any Council session at
which the Director-General states that
the amount of its arrears equals or
exceeds the amounts of the contributions
due from it for the preceding two
financial-years.

iii) Ein Mitgliedstaat, der mit der
Zahlung seiner Beitrage in Ruckstand geraten ist, hat auf einer
Tagung. des Rates kein Stimmrecht,
auf der der Generaldirektor feststellt, dass der Betrag der Ruckstande die Hohe der in den vorausgehenden zwei Rechnungsjahren
fallig gewordenen Beitrage dieses
Staates erreicht oder uberschreitet

b) Sauf dispositions contraires du present
Accord, les decisions du Conseil sont
prises a la majorite des Etats membres
presents et votants.

b) Except where otherwise stipulated in this
Agreement, decisions of the Council shall
be taken by a majori ty of the Member States
present and voting,

b) Soweit in diesem Ubereinkommen nichts
anderes vorgesehen ist, bedurfen die
Beschlusse des Rates der Mehrheit der
anwesenden und abstillll1lenden Mi tgliedstaaten.

c) La presence de delegues de la majorite
de tous les Etats membres est necessaire
pour constituer Ie quorum a toute
session du Conseil.

c) The presence-of delegates of a majority of
all Member States shall be necessary to
constitute a quorum at any session of the
Council.

c) Der Rat ist verhandlungs- und beschlussfahig, wenn auf der Tagung Delegierte
der Mehrheit der Mitgliedstaaten anwe send sind.

Subordinate Bodies

Nachgeordnete Gremien

Organes subsidiaires
(7) a) Le Conseil institue, par une.decision
prise a 'la majorite des deux tiers de
tous les Etats membres, un Comite
consultatif scientifique, un Comite
des finances et tout autre organe
sUDsidiaire qui se revelerait
necessaire.
b) La decision creant Ie Comite
consultatif scientifique contient
des dispositions relatives a la
composition et aumandat du dit Comite,
ainsi qu'a la rotation de ses membres,
conformement a l'Article VIII du present
Accord et definit egalement les
conditions de service de ses membres.

(7) a) The Council shall establish, by a decision

taken by a two-thirds majority of all the
Member States, a Scientific Advisory
Committee, a Finance Committee and such
other subordinate bodies as may prove
necessary.
b) The decision establishing the Scientific
Advisory Committee shall include
provisions concerning the membership, its
rotation and terms of reference of that
Committee in accordance with Article VIII
of this Agreement and shall determine the
conditions of office of its ~embers.

(7) a) Der Rat setzt durch Beschluss, der mit
Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten gefasst wird, einen Beratenden
Wissenschaftsausschuss, einen Finanzausschuss und aIle weiteren nachgeordneten Gremien ein, die sich als
notwendig erweisen.
b) Der Beschluss uber die Einsetzung des
Beratenden Wissenschatsausschusses enthalt Bestimmungen uberdie Mitgliedschaft, ihren Wechsel und den Aufgabenbereich dieses Ausschusses gemass
Artikel VIII dieses Ubereinkommens und
legt die Bedingungen fur die Tatigkeit
seiner Mi tglieder fes t-.
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ART. VI (7)

ART. VI (7)

c) La decision creant Ie Comite des
finances et d'autres organes
subsidiaires contient des dispositions
relatives a la composition et au
mandat des dits organes.

c) The decision establishing the Finance
Committee and other subordinate bodies
shall include provisions concerning
the membership and terms of reference
of such bodies.

c) Der Beschluss uber die Einsetzung des
Finanzausschusses und weiterer nachgeordneter Gremien enthalt Bestimmungen Uber die Mitgliedschaftund dt!n
Aufgabenbereich dieser Gremien.

d) Les organes subsidiaires adoptent
leur propre reglement interieur.

d) Subordinate bodies shall adopt their own
r~les of procedure.

d) Die nachgeordneten Gremien geben sich
ihre eigene Geschaftsordnung •.

ART I C L E .VII

ART IKE LVII

ART I C L EVIl
Directeur general et Personnel
(I)

Director-General and Staff

a) Le Conseil nomme, a la majorite des deux
tiers de tous les Etats membres, un
Directeur general pour une peri ode
determinee et peut, a la meme majorite,
mettre fin a ses fonctions.
b) Par 1a suite, en cas de vacance du

poste~

Ie Conseil peut differer la nomination du
Directeur general pour telle periode qu'il
estime necessaire .• Le Conseil designe
alors, en lieu de Directeur general, une'
personne dont il determine les pouvoirs
et responsabilites.

Ii
I
I

I

ART. VI (7)

(I)

a) The Council shall appoint, by a two-thirds
majority of all the Member States, a
Director-General for a defined period of
time and may by the same majority dismiss
him.
b) The Council may postpone the appointment of
the Director-General for such a period as
it considers necessary, .on the occurrence
of a subsequent vacancy. In this event it
shall appoint a person to act in his stead,
the person so appointed to have s~ch powers
and responsibilities as the Council may
direct.

Generaldirektor und Personal
(I) a) Der Rat ernennt mit Zweidrittelmehrheit

aller Mitgliedstaaten auf eine bestimm- .
te Zeit einen Generaldirektor; er kann
diesen mit der.gleichen Stimmenmehrheit
entlassen.
b) Der Rat kann die Ernennung des Generaldirektors nach einem spateren Freiwerden der Stelle so lange aufschieben,
wie er es fur erforderlich halt. In
diesem Fall ernennt der Rat anstelle
des Generaldirektors eine Person, deren
Befugnisse undVerantwortlichkeiten er
bestimmt.

(2) Le Directeur general est Ie fonctionnaire
executif superieur et Ie representant
legal du Laboratoire.

(2) The Director-General shall be the chief executive
officer and the legal representative of the
Laboratory.

(2) D.er Generaldirektor istdas oberste.
Vollzugsorgan und der gesetzliche Vertreter des Labpratoriums.

(3) a) Le Directeur general presente au Conseil:

(3) a) The Director-General shall present to the
Council:

(3) a) Der Generald'irektor unterbrei tet dem

Rat:

i) Ie projet de plan indicatif Vise
au paragraphe (3) b) de l'Article
VI du present Accord;

i) the draft indicative ~cheme referred
to in paragraph (3) b) of Article VI
of this Agreement;

i) den Entwurf des in Artikel VI
Absatz (3) Buchstabe b) dieses
Ubereinkommens erwahnten Rahmenplans;

ii) Ie budget et l'estimation
provisoire vises au paragraphe (3).
c) et d) de l'Article VI du
present Accord;

ii) the budget and provisional estimate
provided for in sub-;laragraph,;;c) and
d) of paragraph (3) of Article VI of
this Agreement;

ii) den in Artikel VI Absatz (3)
Buchstaben c) und d) dieses Obereinkommens vorgesehenen Haushaltsplan und den vorlaufigen Voranschlag;
.

iii) les comptes annuels contrales et
Ie rapport annuel prevus au
paragraphe (3) f) et g) de
l'Article VI du present Accord.

iii) the audi ted annual accounts and the'
annual report called for in subparagraphs f) and g) of paragraph (3)
of Article VI of this Agreement.

b) Le Directeur ge.neral transmet a la CEBM,
pour prise en consideration, Ie rapport
annuel approuve par Ie Conseil
conformement au paragraphe (3) g) de
l'Article VI du present Accord.

b) The Director-General shall transmit to &MBC
for consideration the annual report approved
by the Council in accordance with paragraph
(3) g) of Article VI of this' Agreement.

iii) die gepruften Jahresabrechnungen
und den Jahresbericht, die in
Artikel VI Absatz (3) Buchstaben
f) und g) vorgeschrieben sind.
b) Der Generaldirektor ubermittelt der
EKMB zur Erwagung den vom Rat nach
Artikel VI Absatz (3) Buchstabe g)
dieses Ubereinkommens genehmigten
Jahresbericht.
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ART. VII

ART. VII

ART. VII

(4) Le Di~ecteur general est assiste du personnel
scientifique, technique, administratif et de
secretariat autorise par Ie Conseil.

(4) The Oirector-General shall be assisted by such
scientific, technical, administrative and
clerical staff as may be authorised by the Council.

(4) Dem Generaldirektor steht das vom Rat bewilligte wissenschaftliche, technische,
Verwaltungs- und Buropersonal zur Seite.

(5) Le Directeur general nomme et licencie Ie
personnel. Le Conseil approuve la nomination
et Ie licenciement du personnel superieur
defini comme tel par Ie Statut du personnel.
Toute nomination et tout licenciement doivent
etre faits en ~onformite avec Ie Statut du
personnel. Toute personne, ne faisant pas
partie du personnel, invitee a travailler au
Laboratoire, est soumise a l'autorite du
Directeur general et a toutes conditions
generales approuvees par Ie Conseil.

(5) The Director-General shall appoint and dismiss
the staff. The Council shall approve the appointment and dismissal of the senior staff as that
category is defined in the Staff Rules. Any
appointment and its termination shall be in
accordance with the Staff Rules. Any persons, not
members of the staff, who are invited to work· at
the Laboratory shall be'subject to the authority.
of the Director-General and to such general
conditions as may be approved by the Council.

(5) Das Personal wird vom Generaldirektor eingestellt und entlassen. Der Rat genehmigt
die Einstellung und Entlassung des leitenden Personals, das in der Personalordnung
als solches bezeichnet wird. Beginn und
Beendigung aller Arbeitsverhaltnisse erfolgen nach Massgabe der Person~lordnung.
Nicht zum Personal gehorende Personen, die
eingeladen werden, in dem Laboratorium zu
arbeiten, unterstehen'dem Generaldirektor
und haben allen vom Rat erlassenen allgemeinen Vorschriften nachzukommen.

(6) Chaque Etat membre respecte, en ce qui concerne
Ie Laboratoire; Ie caractere strictement international des responsabilites du Directeur
general et au personnel. Dans 1 'exercice de
leurs fonctions, ils rie doivent solliciter oi
recevoir d'instructions d'aucun Etat membre,
gouvernement ou autre autorite exterieure au
Laboratoire.

(6) Each Member State shall respect the exclusively
international character of the 'resp'onsibi Ii ti es
of the Director-General and the staff in regard
to the Laboratory. In the discharge of their
, duties they shall neither seek nor receive instructions from any Member State or any government
or other authority external to the Laboratory.

(6) Jeder Mitgliedstaat hat den ausschliesslich internationalen Charakter der Verantwortlichkeiten des Generaldirektors und
des Personals in bezug auf das ~aborato
rium zu beachten. Bei der Wahrnehmung
ihrer Dienstobliegenheiten durfen sie von
einem Mitgliedstaat, einer Regierung oder
einer anderen Stelle ausserhalb des Laboratoriums Weisungen weder anfordern noch
entgegennehmen.

(I)

I

I :

Ij
I

ART I C L E VIII

ART I C L E VIII

Comite consultatif scientifique

Scientific Advisory Committee

Le Comite consultatif scientifique cree conformement au paragraphe (7) de,l'Article VI du
present Accord donne des avis au Conseil,
notamment en ce qui concerne les propositions
du Directeur general relatives a l'execution
du programme du Laboratoire.

(2) Le Comite est .compose de savants eminents
nommes a titre personnel, et non comme representants d'Etats membres. Les membres du Comite
doivent etre choisis parmi des scientifiques
appartenant a un large ~ventail de disciplines
scientifiques pertinentes, de maniere a couvrir
dans la mesure du possible et Ie domaine de
la biologie moleculaire et celui d'autres
disciplines scientifiques appropriees. Le
Directeur general, apres avoir dum~nt consulte
notamment Ie Conseil de l'OEBM et les institutions nationales appropriees, propose au
Conseil une liste'de candidats que Ie Conseil
prend en consideration lors de'la nomination
des membres du Comite.

(I)

The Scientific Advisory Committee establishedin accordance with paragraph (7) of Article VI of
this Agreement shall give advice to the Council,
in particular with regard to proposals from the
Director-General on the realisation of the
programme of the Laboratory.

(2) The Committee shall be composed of distinguished
scientists appointed in their own right, not as
representatives of Member States. Membership of the
Conunittee should be drawn from scientists in a
wide range of relevant fields of science in order
to cover as far as possible both the field of
molecular biology and other ap,propriate scientific
disciplines. The Director-General shall, after due
consultations with, in particular, the Council of
EMBO and appropriate national institutions, propose
to the Council,a list of candidates which the
Council shall take into account in appoiniingthe
members of the Conunittee.

ART IKE LVIII
Beratender Wissenschaf ts ausschus 5
(I)

Der Beratende Wissenschaftsausschuss, der
nach Artikel VI Absatt (7) dieses Ubereinkommens eingesetzt wird, berat den Rat,
insbesondere hinsichtlich von Vorschlagen
des Generaldirektorszur Durchfiihrung des
Programms'des Laboratoriums',

(2) Dem A~sschuss gehoren hervorragende Wissenschaftler an, die in personlicher Eigen- '
schaft und nicht als Vertreter von Mitgliedstaaten ernannt werden. Die Mitglieder des Ausschusses sollen Wissenschaftler
aus einem weit~n Bereich einschlagiger
Wissenschaftsgebiete sein, um soweit wie
, moglichsowohl das Gebiet der Molekularbiologie als auch andere geeignete wissenschaftliche Disziplinen zu erfassen. Der
Generaldirektor schlagt nach angemessenen
Beratungen insbesondere mit dem Rat .der
EMBO und einschlagigen nationalen Einrich, tungen dem Rat eine Liste von Bewerbern
vor, die der Rat bei der Ernennung der Mitblieder des Ausschusses berucksichtigt.

~\
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ART I C L E IX

II -

ARTICLE

IX

ART IKE L

IX

Budget

Budget

L'exercice financier du Laboratoire court
du ler janvier au 31 decembre.

(I) The.financial year of the Laboratory shall run
from I January to 31 December.

(I)

(2) Le Directeur general presente, au plus tard
Ie ler octobre de chaque annee, a l'examen
et a l'approbation du Conseil un budget
faisant apparaitre des estimations detail lees
des recettes et des depenses du Laboratoire
pour l'exercice financier suivant.

(2) The Director-General shail, not later than
I October.of each year, submit to the Council
for consideration and approval a budget
showing detailed estimates of the income and
expenditure of the Laboratory for. the following
finatlclal year.

(3) Le Laboratoire est finance par:

(3) The Laboratory shall be financed by:

(2) Der Generaldirektor legt alljahrlich
spates tens am I. Oktober dem Rat zur
Prufung und Genehmigung einen Haushaltsplan vor, der ins einzelne gehende'Voranschlage der Einnahmen und Ausgaben des
Laboratoriums fur das folgende Rethnungsj ahr enthalt.
(3) Das Laboratorium wird finanziert durch:

(I)

a) les contributions financieres des Etats
membres;

a) the financial contributions of Member States;

a) die finanziellen Beitrage der Mitgliedstaaten ;

b) tout don offert par les Et.ats membres en
sus de leurs contributions financieres,
a moinsque Ie Conseil ne decide, par un
vote a la majorite des deux tiers des
Etats membres presents et votants, qu'un.
tel. don est incompatible avec les buts du
Laboratoire, et

b) any gifts contributed by Member States in
addition to their financial contributions,
unless the Council, by a two-thirds majority
of Member States present and voting, decides
·that any' such gift is inconsis.tent with the
purposes of the Laboratory, and

b) von den Mitgliedstaaten neben ihren
finanziellen Beitragengewahrte Schenkungen, sofern nicht der Rat mit Zweidrittelmehrheit der. anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten feststellt,
4ass eine Schenkung mit den Zwecken des
'Laboratoriums unvereinb'ar ist, und

c) toute autre ressource, no·tamment tout don
offert par des organisations privees ou
des particuliers, sous reserve de son
acceptation par Ie Conseil a la majori te
des deux tiers des Etats membres presents
et votants.

c) any other resources, in particular gifts
offered by private organisations or
individuals, subject to their acceptance by
approval of the Councii given by a two~thirds
majority of Member States present and voting.

c) aIle sonstigen Einnahmen, insbesondere
von.privaten Organisationen und Privat~
personen angebotenen Schenkungen; deren
Annahme bedarf jedoch der mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten erteilten
Genehmigung des Rates.

(4) Le budget du Laboratoire est exprime en
unite de compte representant un poids de
0,88867088 gramme d'or fin.
ART I C LEX
Contributions et verification des comptes
(I)

Haushaltsplan
Das Rechnungsjahr des Laboratoriums lauft
vom I. Januar bis zum 31. Dezember.

Chaque Etat membre contribue annuellement aux
depenses en capital et aux depenses courantes
de fonctionnement du Laboratoire par Ie
versement d'une somme globale en devises
convertibles selon un bar~me fixe tous les
trois ans par Ie Conseil a la majorite des
deux tiers de tous les Etats membres, et fonde
sur la moyenne du revenu national net au cout
des facteurs de chaque' Etat membre pendant les
trois dernieres anneesciviles pou;r lesquelles
on dispose de statistiques.

(4) The budget of the Laboratory shall be expressed
in accounting units representing a weight of
0.88867088 grammes of find gold.

(4) DerHaushaltsplan des Laboratoriums wird
in Rechnungseinheiten zu 0,88867088 g
Feingold aufgestellt.

ART I C LEX

ARTIKEL

Beitrage u~d Rechnungspruf~ng

Contributions and Auqiting
(I) Each Member State shall contribute annually to the

capital expenditure and to the currentoperatittg
expenses of ·the Laboratory an aggregate amount of
convertible funds in accordance with a scale ·which
shall be fixed every three years by the Council
by'a two-thir~s majority of all the Member States,
and shall be based on the average net national
income at factor cost of each Member State for the
three latest preceding calendar years for which
statistics are available.

X

(I)

Jeder Mitgliedstaat leistet in konvertierbaren Zahlungsmitteln einen Jahresbeitrag
zum Kapitaiaufwand und zu den laufenden Betriebskosten des Laboratoriums; die Hohe
des Gesamtbetrags bemisst'sich nach einem
,Schlussel, den der Rat alle.drei Jahre mit
Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten
beschliesst, und zwar auf der Grundlage
des durchschnittlichen Nettovolkseinkommsm
zu Faktorkosten eines jeden Mitgliedstaa~
wahrend der letzten drei Kalenderjahre,
fur welche Statistiken vorliegen.
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ART. X
(2) Le Conseil peut decider a la majorite des
deux tiers de tous les Etats membres de tenir
compte de toutes circonstances speciales a
un Etat memb~eet de modifier sa contribution
en consequence. Pour l'application de la
presente disposition. on considere notalllDent
qu'il y a "circonstances speciales" lorsque
Ie revenu national par habitant d'un Etat
membre est inferieur a un montant qui sera
determine par Ie Conseil a la majorite des
deux tiers. ou est tel qu'un Etat membre est
tenu de contribuer pour plus de trente pour
cent du montant total des contributions
etablies.par Ie Conseil conformement au·
bareme mentionne au paragraphe (I) du present
Article.

(2) The Counei 1 may decide, by a tw~-thirds
majority of all the' Member states. to take
into account any special circumstances of a
Member State and adjust its contribution
accordingly. In applying this provision the
term "special circumstances" shall include,
in particular. a situation in which the Rer
capita national income 0(" a Member State is
less than an amount which the Council shall
fix by a two-thirds. majority, or one by which
any Member State is required to contribute
more than thirty per cent of the' aggregate
amount of contributions assessed by the
Council in accordance with the scale referred
to in paragraph (I) of this Article.

(2) Der Rat kann mit Zweidrittelmehrheit aller
Mitgliedstaaten beschliessen. die besonderen Verhaltnisse eines Mitgliedstaates
zu berucksichtigen und dessen Beitrag den
Gegebenheiten anzupassen. Besondere Verhaltnisse im Sinne dieser Bestimmung sind
vor allem dann gegeben. wenn das Volkseinkommen je Kopf der Bevolkerung eines Mitgliedstaates niedriger ist als. ein· vom Rat
mit der gleichen Mehrheit zu beschliessender Betrag. oder wenn ein Mitgliedstaat
gehalten ist, mehtals dreissig'Prozent
der Gesamtsumme der vom Rat, nach dem in
Absatz (I) dieses'Artikels erwahnten
Schlussel, festgesetzten Beitrage zu
entrichten.

(3) a) Les Etats. qui deviennent parties au
present Accord posterieurement au 31
decembre de l'annee de son entree en
vigueur. acquittent outre leur contribution
aux depenses futures·en capital et aux
depenses courantes de fonctionnement, une
contribution speciale aux depenses.en
capital precedemment encourues par Ie
Laboratoire. Le montant de cette contribution speciale est fixe par Ie Conseil
a la majorite des deux. tiers de tous les
Etats membr!!s. .
.

(3) a) States which become Parties to this Agreement
after. the thirty-first of December following
its entry into force! shall make a spe.cial
contribution towards the capital expenditure
of the Laboratory already incurred. in
addition to contributing to future capital
expenditure and current oPerating expenses;
The amount of this special contribution shall
be fixed by the Council bya two-thirds
majority of all Member States.

(3) a) Staaten. die nach dem 31. Dezember. der

b) Toute contribution versee. conformement aux
dispositions de l'alinea a) du present
paragraphe vient en deduction des contributions des autres Etats membres, sauf
decision contraire du Conseil a la
majorite des deux tiers de tous les Etats
membres.

I
I.
II

,I

(4) Si. posterieurement a l'entree en vigueur
du present Accord. un Etat devient partie.ou
cesse d'etre partie audit Accord. Ie bareme
des contributions mentionne au paragraphe (I)
du present Article est modifie. Le nouveau
bareme prend effet au debut de l'exercice
financier suivant.
(5) Le Directeur general noti fie aux Etats
membres Ie montant de leurs contributions
annuelles et. en accord avec Ie Comite des
finances. les dates de versement'.

b) All contributions made in accordance with the
provisions of sub-paragraph a) of this paragraph
shall be applied in reducing the contributions
of the other Member 'States unless otherwise
decided by.. the Council by a two-thirds majority
of all'Member States.
(4) If, after this Agreement has entered into force. a

State becomes or ceases to be a Party thereto,
the scale of contributions referred to in paragraph
(I) of this Article shall be modified. The new
scale shall take effect as from the beginning of
the financial year following.
(5) The Director-General sh~ll notify Member States

of the amounts of their "annual contributions
and. in agreement with the Finance Committee,
of the dates on which payments shall be made.

dem Inkrafttreten dieses Ubereinkommens
folgt, Vertragsparteien werden. entrichten ausser den Beitragen fur kunftige
Kapi talaufwendungen und "fur die lauf enden Betriebskosten einen besond~ren Beitrag zu dem Kapitalaufwand. der dem
LaboratoriUm bereits entstanden ist.
Die Hohe dieses besonderen Beitrags
wird vom Rat mit Zweidrittelmehrheit
aller Mitgliedstaaten festgesetzt.
b) AIle nach Buchstabe a). entri~hteten Beitrage werden 'zur Senkung det Beitrage
der anderen Mitgliedstaaten verwendet,
sofern der Rat nicht mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten etwas
anderes beschliesst.
(4) Wird nach dem Inkrafttreten dieses Ubereinkommens ein Staat Vertragspartei oder hort
er auf, Vertragspartei zu sein. so wird
der in Absatz '(1) erwahnte Beitragsschlussel geandert. Der neue Schlussel tritt mit
Beginn des folgenden Rechnungsjahres in
Kraf t.
(5) DerGeneraldirek tor notifi zier t den Mi tgliedstaaten die Hohe ihrer Jahresbeitrage
und, im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss. die Termine, zu denen die Zahlungen fallig werden.

/"">
"

)
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ART. X

(6) Le Directeur general tient les comptes
exacts de toutes les recettes et depenses.

(6) The Director-General shall keep an accurate
account of all receipts and disbursements.

(6) Der Generaldirektor sorgt fur die richtige
Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben •.

(7) Le Conseil nomme des c~issaires aux comptes
pour examiner les comptes du Laboratoire. .
Les cOmuUssaires soumettent au Conseil un
rapport sur les comptes annuels.

(7) The Council shall appoint auditors to examine
the accounts of the Laboratory. The auditors
shall submit a report on the annual accounts
to· the Counci 1.

(7) Der Rat ernennt Rechnungspriifer zur !Jber-

(8) Le Directeur general procure aux commissaires
aux comptestous renseignements et toute
assistance dont ils peuvent avoir besoin
dans l'exercice de leurs fonctions.

(8) The Director-General shall furnish the auditors
with such information and help as they may
require to carry out their duties.

(8) Der Generaldirektor erteilt den .Rechnungspriifern aIle Auskiinfte und gewahrt ihnen
jede Unterstiitzung, die sie fiir die Erfiillung ihrer Aufgaben benotigen.

A R "T I C L E ·XI
Statut juridique
Le Laboratoire jouit de la personnalite juridique.
II possede notamment la capacite de contracter,
d'acquerir et d'aliener des biens mobiliers et
immobiliers, et d'ester en justice. L'Etat sur
Ie territoire duquel Ie Laboratoire est situe
conclut avec ce dernier un accord de siege,
soumis a l'approbation du Conseil a la majorite
des deux tiers de tous· les Etats membres, et"
definissant tant Ie statut du Laboratoire que
les privileges et immunites du Laboratoire
lui-meme et de son "personnel, necessaires s
la poursuite des buts et a l'exercice des
fonctions du Laboratoire.

ART I C L E XII
Reglement des differends
Tout differend entre deux ou plusieurs Etats
membres au sujet de l'interpretation ou de
l'application du present Accord, qui n'est pas
regIe par les bons offices du Conseil, est, "s
la requete de l'une quelconque des parties au
differend. soumis a l~ Courlnternationale de
Justice, a moins que les Etatsmembres
interesses ne conviennent d'un autre mode de
reglement dans un delai de trois mois courant
a partir de la date alaquelle Ie President du
Conseil cons tate que Ie differend ne peut etre.
regie par les bons offices du Consei 1.

ART I C L E XI
Legal Status
The Laboratory shall have legal personality. It shali
in particular have the cap~city to contract, to
acquire and dispose of movable and immovable property
and to institute legal proceedings. The St4te in which
the Laboratory is situated shall conclude with the
Laboratory a headquarters agreement, to be approved
by the Council by a two-thirds majority of the votes
of all the M~mber States, relating to the status of
the Laboratory and such privileges and immunities
of the" Laboratory and its staff which are necessary
for the fulfilment of its objectives and for the
exercise of its functions.
"

ART I C L E XII
Settlement of disputes
Any dispute between two or more"Member States
concerning the interpretation or application of
this Agreement which is not settled through the
good offices of the Council shall be· submitted,
at the request of any-party to the dispute, to
the international Court of Justice, unless the
Member" States concerned agree on another mode of
of settlement within three months from the date
on which the President of the Council states
that the dispute cannot be settled through the
good offices of the Council.

priifung der Buchfiihrung des Laboratoriums.
Die Rechnungspriifer legen dem "Rat einen
Bericht iiber die Jahresabrechnungen vor.

ART IKE L XI
Rechtsstellung
Das Laboratorium besitzt Rechtspersonlichkeit.
Insbesondere hat es die Fahigkeit, Vertrage zu
schliessen, bewegliches und unbewegliches Vermogen zu erwerben und zu veraussern; ferner
ist es prozessfahig. Der Staat, in dem das
Laboratorium liegt, schliesst mit ihm eine
Sitzstaatvereinbarung uber die Rechtsstellung
" des Laboratoriums und solche Vorrechte und
Immunitaten des Laboratoriums und seines Personals, die zur Erreichung der Ziele des Laboratoriums und zur Wahrnehmung.seiner Aufgaben
erforderlich sind; diese Vereinbarung bedarf
der Zustimmung des Rates mit Zweidrittelmehr~
heit aller Mitgliedstaaten.
ART IKE LXII
Beilegung von Streitigkeiten
Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten uber die Auslegung oder Anwendung
dieses Ubereinkommens, die nicht durch die
guten Dienste des Rates beigelegt wird, ist
auf Ersuchen einer der Streitparteien dem
Internationalen Gerichtshof vorzulegen, sofern
sich die betreffenden Mitgliedstaaten nicht
innerhalb von drei Monaten auf eine andere Art
der Beilegung einigen, nachdem der Prasident
des Rates festgestellt hat, dass die Streitigkeit nicht durch die guten Dienste des Rates
be"igelegtwerden kann.
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ART I C L E

XIII

_Amendements
(I) Toute proposition ~manant d'un Etat membre

tendant a amender Ie pres~nt Accord est
inscrite a l'ordre du jour de la session
ordinaire du Conseil qui suit immediatement
Ie depot de la proposition aupres du
Directeur general. Une telle proposition
peut egalement faire l'objet d'une session
extraordinaire.

( 2} Tout amendement a l'Accord exige l'acceptation

unanime des Etats membres. lIs notifient
leur acceptation par ecrit au Gouvernement
suisse.
(3) Les amendements entrent en vigueur trente

jours apres Ie depot de la derniere
notification ecrite d'acceptation.
A _R TIC L E XIV

ART I C L E XIII
Amendments

Anderungen

(1) A proposal by any Member State to amend this

(2) Eine Anderung dieses Ubereinkommens bedarf

(3) Amendments shall come into force thirty days
after the depo~it of the last written notification
of acceptance.

(3) Anderungen tre_ten dreissig Tage nach Hin-

Dissolution

Etats membres de la CEBM jusqu'a la date de son
entree en vigueur conformement au paragraphe
(4) a) du present Article.

der einstimmigen Annahme durch die Mitgliedstaaten. Diese notifizieren die Annahme schriftlich der schweizer is chen
Regierung.
terlegung der letzten schriftlichen
Annahmenotifikation in -Kraft.

ART I C L E -XIV

The Laboratory shall be dissolved if at any time
there are less than three Member States. Subject to
any agreement- which may be made between Member States
at the time of qissoiution,the State in which the
Laboratory's Headquarters are located shall be responsible for the liquidation. Except-where otherwise
decided by the Member States, the surplus shall be
distributed among those States which-are Members of
the Laboratory at the time of the dissolution iri
proportion to all payments ~ade by them. In the event
of a deficit, this shall be met by the said Member
States in the same proportions as those in which
their contributions have been assessed-for the
current financial year.

(I) Le present Accord est ouvert a la signature des

ses Ubereinkommen zu andern, wird auf die
Tagesordnung derjenigen ordentlichen
Tagung des Rates gesetzt, die unmittelbar
auf die Hinterlegung des Vorschlags beirn
Ceneraldirektor folgt. Ein Anderungsvorschlag kann auch Gegenstand einer ausserordentlichen Tagung sein.

(2) Any amendment to this Agreement shall require
unanimous acceptance by the Member States. They
shall notify their acceptance in w!iting to the
Government of Switzerland.

Dissolution

Signature, Ratification, Adhesion,
Entree en vigueur

(I) Ein Vorschlag eines Mitgliedstaates, die-

Agreement shall be placed on the agenda of the
ordinary session of the Council which immediately
follows the deposit of the proposal with the
Director-General. Such a proposal may alsi:> be the
object of an extraordinary session.

Le Lab~ratoire est dissous si a une epoque quelconque il y a moins de trois Etats membres. Sous
reserve de tout accord qui pourrait etre conclu
entre les Etats membres au moment de la
dissolution, -l'Etat sur Ie territoire duquel Ie
siege du Laboratoire est si~ue est charge de la
liquidation. Sauf decision contraire des Etats
membres, l'actif est reparti entre les Etats
qui sont membres du Laboratoire a l'epoque de
la dissolution, en proportion des paiements qu'ils
ont effectues. S'il existe un passif, celui-ci
est pris en charge par lesdits Etats membres
au prorata de leurs contributions fixees pour
l'exercice financier en cours.

ART I C L E XV

ART IKE LXIII

ARTICLE

ART IKE LXIV
Auflosung
Das Laboratorium wird aufgelost, wenn die Anzahl der Mi tgliedstaaten zu hgendeinem Zei tpunkt unter drei sinkt. Vorbehaltlich einer
Vereinbarung,- die gegebenenfalls im Zeitpunkt
der Auflosung zwischen den Mitgliedstaaten
getroffen wird, ist der Staat, in dem s1ch
der Shz des Laboratoriums befindet, fur die
Abwicklung vera~twortlich. Soweit die Mitgliedstaaten nichts anderes beschliessen, wird
ein Uberschuss unter diejenigen Staaten verteilt, die im Zeitpunkt der Auflosung Mitglieder des Laboratoriums sind, und zwar im Verhaltnis der von ihnen geleisteten Zahlungen.
Ergibt sich ein Fehlbetrag, so -ist er von diesen Mitgliedstaaten im Verhaltnis ihrer fur
das laufende Rechnungsjahr festgesetzten
Beitrage zu decken.
ART IKE L XV

XV

Signature, Ratification, Accession,
Entry into force
(1) This Agreement shall be open for signature by the

State Members of EMBC until the date of its entry
into force in accordance with paragraph (4) a) of
this Article.

Unterzeichnung. Ratifizierung, Beitritt,
Inkrafttreten
(.I)

Dieses Ubereinkommen lieg t fur die Mi tgliedstaaten .der EKMB bis zu dem Zeitpunkt
zur Unterzeichnung auf, in dem es nach
Absatz (4) Buchstabe a) dieses Artikels
in Kraft tritt.
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ART. XV

ART. XV

ART. XV

(2) Le present Accord est soumis a ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments
appropries'sont deposes ,aupres du Gouvernement
suisse.
..

(2) This Agreement shall be subj~ct to ratification,
acceptance or approval. The appropriate
instruments shall be~deposited with the
- Government of Switzerland.

(2) Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme ,oder Genehmigung. ~ie diesbezuglichen Urkunden werden bei der
schweizerischenRegierung hinterlegt.

(3) a) Tout Etat membre de la CERM non signataire
du present Accord peut y adherer a tout
moment ulterieur.

(3) a) Any State Member of EMBC not a signatory, to
this Agreement may ac'cede at any later time.

(3) a) Ein Mitgliedstaat der EKHB, der nicht
Unterzeichner dieses tlbereinkommens ist,
kann ihm zu jedem spateren Zeitpunkt
beitreten. '

b) La cessation de l'Accord instituant la
CERM n'empeche pas d'adherer au present
Accord un Etat, autrefois partie a, 1 'Accord
instituant la CERM ou a l'egard duquel a
ete prise, selon Ie paragraphe (2) de
l'Article III de celui-ci, une decision
lui permettant d'y adherer.

b) If the Agreement establishing EMBC terminates
this shall not preclude a State, formerly
party to it or in respect of 'which a decision
has been taken under paragraph, (2) of Article"
III of that Agreement to permit that State to
accede to it, from acceding to the present
Agreement.

b) Wird das Ubereinkommen zur Grundu~g der
EKHB beendet, so wird ein Staat, der
fruher Vertragspartei jenes Ubereinkommens war oder hinsichtlich.dessen ein
Beschluss nach Artikel III Absatz (2)jenes tlbereinkommens, ihm den Beitritt
zu gestatten, gefasst worden ist, dadurch nicht gehindert, dem vorliegenden
Uberei~kommen beizutreten.

c) Les instruments'd'adbesion sont deposes
aupres du Gouvernement suisse.

c) The instruments of accession shall be deposited
with the Government of Switzerland.

c) Die Beitritts~rkunden werden bei der
schweizerischenRegierung hinterlegt.

(4) a) Le present Accord entrera en vigueur
lorsqu'il aura ete ratifie, accepte ou
approuve par la majorite des Etats enumeres
au Preambule du present Accord, y compris
l'Etat sur Ie territQire duquel est situe
Ie siege du Laboratoire, et sous reserve
que l'ensemble des contributions des dits
Etats represente au moins soixante-dix
pour cent du total des contributions
figurant au bareme annexe au present
Accord.

(4) a) This Agreement shall enter into force when
ratified, accepted or approved by the majority
of States mentioned in the Preamble to this
Agreement, including the State in which the
Laboratory's Headquarters are located, and 'on
condition that the total contributions of these
States represent at least seventy per cent of
the total of contributions shown in the" scale
annexed to this Agreement.

(4) a) Dieses Ubereinkommen tritt in Kraft, sobald es von der Mehrheit der Staaten,
die in der Praambel dieses Ubereinkommens aufg~fuhrt sind, einschliesslich
des Staates, in dem sich der Sitz des
Laboratoriums befindet, ratifiziert, angenommen oder, genehmigt worden ist, vorausgesetzt, dass die Summe der Beitrage
dieser Staaten mindestens siebzig Prozent der gesamten Beitrage ausmacht, de
in dem diesem Ubereinkommen beigefugten
Schlussel angegeben sind.

b) Apres son entree en vigueur selon Ie
paragraphe (4) a) du present Article, Ie
present Accord entrera en vigueur, pour
tout Etat signataire qui Ie ratifie,
l'accepte ou l'approuve subsequemment,
a la date du depot de son instrument de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.

b) After this Agreement enters into force as
provided in paragraph (4) a) of this Article,
it shall, as regards any signatory State
subsequently ratifying, accepting or approving
the Agre,ement, come into force on the date on
which such signatory State's instrument of
ratification, acceptance or approval is
deposited.

b) Ist dieses Ubereinkommen nach Absatz
(t.) Buchstabe a) diesl!s Artikels in
Kraft getreten, 90 tritt es fur einen
Unterzeichnerstaat, der es spater ratifiziert, annimmt oder genehmigt, mit
der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunde in
Kraft.

c) Pour tout Etat adherant au present Accord,
celui-ci entrera en vigueur a 'la date du
depot de sOn instrument d'adhesion.

c) For any acceding State this Agreement shall
come into force on the date of deposit of
its instrument of accession.

c) Fur einen beitretenden Staat tritt
dieses Ubereinkommen mit der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in Kraft.

- - - - , - - - -
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ART. XV (4)
d)

i) Le present Accord demeurera
initialement en vigueur pour une
periode de sept ans. Apres quoi, il
restera en vigueur "pour une duree
indeterminee a moins que Ie Conseil,
au plus tard un an avant l'expiration
de la periode de sept ans precitee, ne
decide a la majorite des deux tiers
de tous les Etats membres et pourvu que
les contributions des dits Etats membres
ne constituent pas moins des deux tiers
de l'easemble des contributions au
budget du Laboratoire, de pro longer Ie
present Accord pour une peri ode determinee
ou d'y mettre fin.

'd)

i) This Agreement shall initially remain
'in force for a period of seven years.
Thereafter it shall remain in force for
an indefinite period unless the Council,
not later than one year before the expiry
of the seven year period, by a two-thirds
majority of all the, Member States provided
the contributions of such Member States '
constitute not less than two-thirds of the
total contributions to the Laboratory
budget, decides to prolong this Agreement
for a specific period or to terminate it.

d)

ii) Termination of the Agreement establishing
£MBC shall not affect the validity of this
Agreement •.

ii) Le cessation de l'Accord instituant
la CEBM n'affecte pas la validite
du present Accord.

ART IKE LXVI

DenunCi ation

Denonciation

i) Dieses Ubereinkommen bleibt zunachst sieben Jahre in Kraft. Danach bleibt es auf unbestimmte Zeit
in Kraft, es sei denn, der Rat beschliesst spates tens ein Jahr vor
Ablauf der 'Siebenjahresfrist mit
Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten, dieses Ubereinkommen um
eine bestimmte Zeit zu verlangern
oder es zu beenden, vorausgesetzt,
dass die B~itrage der dafur stimmenden Mitgliedstaaten mindestens zwei
Drittel der gesamten Beitrage z~
dem Haushalt des Laboratoriums
ausmachen.
ii) Eine Beendigung des Ubereinkommens
zur Grundung der EKMB lasst die
Geltung des vorliegenden Ubereinkommens unberUhrt.

A R 'T I C L E XVI

ART I C L E XVI

Kundigung
Nachdem dieses Ubereinkommen sechs Jahre
lang in Kraft gewesen ist, kann ein Vertragsstaat es vorbehaltlich des Artikels
VI Absatz (3) Buchstabe b) dieses tlbereinkommens durch eine'an die schweizerUche
Regierung gerichtete Notifikation kundige~
Die Kundigung wird zum Ende des folgenden
Rechnungsjahres wirksam.

(1) Apres que Ie present Accord aura ete en vigueur
pendant six ans, tout Etat qui y est partie
pourra, sous reserve des dispositions du paragraphe (3) b) de I' Article VJ dtl present Accord,
Ie denoncer par notification adressee a cet
effet au Gouvernement suisse. Une telle
denonciation prendra effet a la fin
de l'exercice financier,suivant.

(I) After this Agreement has been in force for six

(2) Tout Etat membre qui ne remplit pas' ses
obligations auxtermes du present Accord peut
etre prive de sa qualite de membre par
decision du Conseil prise a la majorite des
deux tiers de tous les Etats membres. Une
telle decision est notifiee par les soins du
Directeur general aux Etats signataires' et
adherents.

(2) If a Member State fails to fulfil its obligations
under this Agreement, it may be deprived of its
membership by decision of the Council taken by a
majority of two~thirds of all the ~ember States.
Such decision shall be notified to signatory and
acceding States by the Director-General.

(2) Kommt ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen aus diesem tlbereinkommen nicht nach,
so kann ihm seine Mitgliedschaft durch
einen mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten gefassten Beschluss des R~tes
entzogen werden. Diesen Beschluss notifiziert der Generaldirektor den Unterzeichnerstaaten und beigetretenen Staaten.

ART I C L E XVII

ART IKE LXVII

ART I C L,E

years, a State' Party ,to the Agreement may, subject
to the provisions of paragraph (3) b) of Article
VI of this Agreement denounce it by giving
notification to that effect, to the Government of
Switzerland. Such denunciation shall take, effect
at the end of the following financial year.

XVII

Notifications and Registration

Notifications et Enregistrement
(I)

1

ART. XV (4)

ART. XV (4)

Le Gouvernement suisse notifie aux Etats
signataires et adherents:

(I)

The Government of Switzerland shall notify
signatory and acceding States of:

(I)

Notifikationen und Registrierung
(I) Die schweizerEc~e Regierung notifiziert

den Unterzeichnerstaaten und beigetretenen
Staaten:
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a) toutes les signatures;

a) all signatures;

a) jede Unter7.eichnung;

b) Ie depot de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion;

b) the deposit of any instrument .of ratification,
acceptance, approval or accession;

b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts.urkunde;

c) l'entree en vigueur du present Accord;

c) the entry into force of this

d) toute acceptation ecrite d'amendement
notifiee conformement au paragraphe (3)
de l'Article XIII du present Accord;

d) all written acceptances of amendments
notified under paragraph () of Article XIII
of this Agreement;

d) jede nach Artikel XIII Absatz ()
schriftlich notifizierte Annahme von
Anderungen;

e) l'entree en vigueur de tout amendement;

e) the entry into force of any amendment;

e) das Inkrafttreten jederAnderung;

f) toute denonciation du present ,Accord.
(2) Lors de l'entree en vigueur du pres~nt Accord,
Ie Gouvernement suisse Ie fait enregistrer
aupres'du Secretariat des Nations Unies
conformement a l'article 102 de la Charte
des Nations Unies.

(I)

Agre~ment;

f) any denunciation of this Agreement.
(2) The Government of Switzerland shall, upon entry
into force of this Agreement, register it with
the Secretariat of the United Nations in
'
accordance with Article 102 of the Charter of
the United Nations.

ART I C' L E XVIII

ART I C L E XVIII

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Pour la periode commen~ant a la date de l'entree (I)
en vigueur du present Accord et prenant fin
Ie )1 decembre suivant, Ie Conseil prend des
dispositions budgetaires et les depenses sont
couvertes par des contributions d~s Etats membres,
fixees conformement aux deux paragraphes suivants.

(2)'Les Etats parties au present Accord a la date
de son entree en vigueur et' les Etats qui en
seront devenus parties avant Ie )1 decembre
suivant, supporteront ensemble la totalite des
depenses prevues par les 'arrangements
budgetaires que Ie Conseil pourra adopter
conformement au paragraphe (I) du present
Article.
()

ART. XVII (1)

ART. XVII (I)

Les contributions des Etats vises au paragraphe
(2) du present Article sont fixees a titre
provisoire,selon les besoins, et conformement
aux paragraphes (I) et (2) de l'Article X du
present Accord. A la fin de la periode indiquee
au paragraphe (I) du present Article, une
repartition defini~ive des frais entre lesdits
Etats intervient sur la base des depenses
effectives. Toutesomme versee par un ,Etat en
excedent de sa part definitive ainsi calculee
est portee a son credit.

For the period from the entry into force of this
Agreement to )1 December following, the Council
shall make budgetary arrangements and expenditure
shall be covered by assessments upon Member
States established in accordance with the' following
two paragraphs.

(2) States Parties to this Agreement upon its coming
into force, and States which may become parties
up to )J December following, shall together bear
the whole of the expenditure foreseen in the
'budgetary arrangements which the Council may
adopt in accordance with paragraph (I) of this
Article.

()

The assessments upon States covered by paragraph
(2) of this Article shall be 'established on a
provisional' basis according to the need and in
conformity with paragraphs (I) and (2) of Article
X of this Agreement. On the expiry of the periOd
indicated in paragraph (I) of this Article a
definitive sharing of costs as between these States
shall be effected on the basis of actual
expenditures. Arty excess payment by a State, over
and above its definitive share as thus established,
shall be placed to its credit.

c) das Inkrafttreten dieses tlbereinkommens;

f) jede Kundigung dieses tlbereinkommens.
(2) Die schweizerische Regierung lasst dieses
tlbereinkommen alsbald nach seinem Inkrafttreten'nach Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen bei deren Sekretariat
registrieren.
ART IKE LXVIII
tlbergangsbestimmungen
(I) Fur die Zeit yom Inkrafttreten dieses tlber-

einkommensbis zum darauf folgenden )1.
Dezember trifft der Rat Haushaltsregelungen, und die Ausgaben werden durch Veranlagung der Mitgliedstaaten nach den
Absatzen (2) und (3) gedeckt.
(2) Die Staaten, die bei Inkrafttreten dieses
Ubereinkommens Vertragsparteien sind; und
die Staaten. die bis zum darauf folgenden
)1. Dezember Vertragsparteien' werden,bestreiten gemeinsam die,gesamten Ausgaben,
'die in den Haushaltsregelungen vorgesehen
sind, die der Rat nach Absatz (I) dieses
Artikels treffen kann.
Die Veranlagung der Staaten nach Absatz
(2) dieses Artikels wird vorlaufig je nach
den Erfordernissen und im Einklang mit
Artikel X Absatze (I) und (2) dieses tlbereinkommens vorgenommen. Nach Ablauf der in
Absatz (I) dieses Artikels bezeichneten
Frist wird auf der Grundiage der tatsachlichen Ausgaben eine endgultige Kostenteilung zwischen dies en Staaten vorgenommen.
Zahlungim, 'die ein Staat tiber seinen auf
diese Weise bestimmten endgultigen Anteil
hinaus geleistet hat, werden ihm gutgeschrieben.
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ART. XVIII

ART. XVIII

ART. XVIII

EN FOI DE QUOI les plenipotentiaires soussignes,
dument autorises a cet effet, ont signe Ie present
Accord.

IN WITTNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries
having been duly authorised thereto, have signed this
Agreement.

ZU URKUND DES SEN haben die unterzeichneten,
hierzu gehorig befugten Bevollmachtigten
dieses Ubereinkommen unterschrieben.

Fait a Geneve, ce 10 mai 1973~ en langues
allemande, anglaise et fran;aise, les trois
textes faisant egalement foi, en un exemplaire
original unique qui sera depose aux archives
du Gouvernement suisse, lequel en delivrera
des copies certifiees conformes a tous les
Etats signataires et adherents.·

Done at Geneva, this 10 Hay 1973, in the English,
French and German languages, the three texts ·being
equally authoritative, in a single original w~ich
shall be deposited in the archives of the Government
of Switzerland which shall transmit certified copies
to all signatory and acceding States •.

Pour la Republique federale d'Allemagne:
For the Federal Republic of Germany:
Fur die Bundesrepublik Deutschland:

Pour l'Autriche:
For Austr~a:
Fur Dsterreich:

Pour Ie Danemark:
For Denmark:
Fur Danemark:

Pour l' Espagne:
For Spain:
Fur Spanien:

Geschehen zu Genf, am 10. Hai 1973, in
deutscher, englischer und tranzosischer
Sprache, wobei jeder Wortl'aut gleichermassen
verbindlich ist, ·in einer Urschrift, die im
Archiv der schweizerischen Regierung hinterlegt wird; diese ubermittelt allen Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten
~,/. b• •e glaubigte Abschriften.

/~

i'.,

"
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Pour 1a France:
For France:
Fur Frankreich:

Pour 1a Grece:
For Greece:
Fur Griechen1and:

Pour 1 'Israel:
For Israel:
Fur Israel:

Pour "1' Italie:
For Italy:
Fur Italien:

Pour 1a Norvege:
For Norway:
Fur Norwegen:"

~our 1es Pays-Bas:
For the Netherlands:
Fur die Nieder1ande:
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POUT Ie Royaume-Uni de GTande BTetagne .
et d'ITlande du NOTd:
. .
FOT the United Kingdom of GTeat BTltaln
and NOTtheTn ITeland:
.
.
Fur das VeTeinigte KonigTeich von GTossbTltannlen
und NOTdiTland:

POUT la Suede:'
FOT Sweden:
FUT Schwe4en:

POUT la Suisse:
FOT Switzerland:
FUT die Schweiz:

~.

I

/1

/ <}

7J.

n
.

I~I

•

_/

)
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ANNEXE

a l'Accord instituant Ie

to the Agreement establishing the

zu dem Obereinkommen. zur Errichtung eines

Laboratoire Europeen de Biologie MOIeculaire

European Molecular Biology Laboratory

Europaischen Laboratoriums fur Molekularbiologie

Bareme des Contributions

Scale of Contributions

Beitragsschlussel

calcule sur la base des

calculated on the basis of

berechnet auf der Grundlage des von

revenus nationaux moyens. 1968 - 1970.

average national incomes. 1968 - 1970.

den Vereinten Nationen

publies par

as published by

veroffentlichten durchschnittlichen

l'Organisation des Nations Unies

the United Nations

Volkseinkommens 1968 - 1970

.

Le bareme mentionne ici l'est exclusivement aux
fins du paragraphe (4) a) de l'Article XV du
present Accord. II ne prejuge en aucun cas des
decisions a prendre par Ie Conseil selon Ie
paragraphe (I) de l'Article X et relatives aux
futurs baremes des contributions.

The scale is given here solely for the specific
purposes of paragraph (4) a) of Article XV of this
Agreement. It in no way prejudges the decisioqs
which the Council will have to take under paragraph
(I) of Article X on the-future scales of
contributions.

Dieser Schlussel dient lediglichder Anwendung des
Artikels XV Absatz (4) a) dieses Obereinkommens.
Er greift den Beschlussen nicht vor, welche die
Konferenz nach Artikel X Absatz (I) uber kunftige
Beitragsschlussel zu fassen haben wird.

%

%'"

2.282

25.926

Austria

2.063

Danemark

Autriche

2.063

Denmark

2.282

Bundesrepub lik Deutschland

25.926

Danemark

2.282

France

22.585

Frankreich

22.585

Federal Republic of Germany

25.926

Israel

0.804

Italien

14.572

Republique federale d'Allemagne

France

22.585

Israel

0.804

Israel

0.804

14.572

Italy

14.572

Niederlande

4.916

4.916

1)sterreich

2.063

Schweden

5.039

Schweiz
Vereinigtes Konigreich von
Grossbritannien und
Nordirland

3.305

Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

4.916

Netherlands
Sweden

18.508

Suede

5.039

Suisse

3.305

100.000

Switzerland
United Kingdom of Great
Bri tain and Northern
Ireland

.5.039
3.305
18.508

--JOO.OOO

18.508

--100.000

n
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PŘÍLOHA 2
USNESENÍ 2013-2
Rada EMBL
poté, co obdržela 1. února 2013 dopis datovaný 22. ledna 2013 od ministra školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky prof. Petra Fialy oznamující, že Česká republika se rozhodla požádat o
členství v EMBL v souladu s článkem XV odst. 3 písm. a) Dohody o zřízení EMBL,
rozpoznávajíce rozhodnutí České republiky stát se členem EMBL, a
berouce v úvahu, že přípravné rozhovory ukázaly, že je na místě uplatnit:
1. že roční poplatek pro první tři roky členství bude snížen o 30% podle článku X. odst. 2 Dohody o
zřízení EMBL;
2. že zvláštní vstupní příspěvek ke kapitálovým výdajům EMBL, které již organizaci EMBL
vznikly, podle článku X. odst. 3 Dohody o zřízení EMBL budou uhrazeny ve třech stejných
ročních splátkách v průběhu prvních tří let členství; a
3. že podle usnesení přijatého Radou EMBL v červenci 1987 (EMBL/87/5) jak roční členský
poplatek, tak vstupní příspěvek by měly být použity na rozvoj vědecké činnosti prováděné
EMBL,
rozhoduje se schválit podmínky blíže upravené v dokumentu EMBL/2013/3
a
vítá Českou republiku jako 21. členský stát organizace EMBL v období konce roku 2013 nebo
začátku roku 2014 v očekávání uložení listiny o přístupu (čl. XV. odst. 2 Dohody o zřízení EMBL) do
depositu u švýcarské vlády.

Evropská molekulární biologická laboratoř

EMBL/2013/3 E
původní jazyk: angličtina
datum: 12. dubna 2013

PŘÍSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO
EVROPSKÉ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGICKÉ LABORATOŘE

Autor:
Generální ředitel
Účel dokumentu:
Informovat Radu o záměru České republiky stát se členem Evropské molekulární biologické
laboratoře a schválit navržené podmínky členství
Hlasovací požadavky:
Členský stát EMBC, který není signatářem této Dohody, k ní může přistoupit kdykoli později (čl. XV
odst. 3 Dohody o zřízení EMBL).
Schválení podmínek členství vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech členských států (článek X
odst. 3 Dohody o zřízení EMBL).
Požadovaná procedura:
Radě je navrženo přijetí Usnesení 2013-2 v Příloze 2, kterým se Česká republika vítá jako 21. členský
stát a schvalují podmínky členství přijatelné pro Českou republiku.

EMBL/2013/2
PŘÍSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO EMBL
1. Okolnosti
1.1

Ve svém dopise ze dne 22. ledna 2013 (Příloha 1) ministr školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky prof. Petr Fiala zaslal jménem vlády České republiky předsedovi Rady
EMBL prof. Claudio Sunkelovi oficiální oznámení záměru České republiky stát se členem
Evropské molekulární biologické laboratoře na sklonku roku 2013 nebo začátkem roku 2014.

1.2

Radě je připomínáno, že podmínkou vzniku členství v EMBL je, že se stát stane účastníkem
Dohody o zřízení EMBL (čl. III Dohody). Možnost stát se účastníkem této Dohody je otevřena
pouze těm státům, které jsou již členy Evropské molekulární biologické konference (EMBC).
Členství vzniká tehdy, pokud stát přistoupí k Dohodě (č. XV. odst. 3 písm. a) Dohody) a
uložením listiny o přistoupení u švýcarské vlády (čl. XV odst. 3 písm. c) Dohody). Datum
uložení listiny o přistoupení je datem, k němuž se stát stává členským státem EMBL (čl. XV.
odst. 4 písm. c) Dohody) a má hlasovací práva na Radě EMBL (čl. VI. odst. 6 písm. a) a i)
Dohody).

1.3

Jelikož Česká republika již je členským státem EMBC, může přistoupit k Dohodě o zřízení
EMBL a Rada je žádána o souhlas s navrženými podmínkami členství upřesněnými v Části 2,
které jsou pro Českou republiku přijatelné.

2. Navržené podmínky členství
2.1

Roční poplatek a zvláštní příspěvek (rovněž nazývaný jako vstupní poplatek) upřesněný
v částech 2.2 a 2.3 jsou založeny na předpokladu, že Česká republika přistoupí na sklonku
roku 2013. Pokud by Česká republika měla přistoupit v roce 2014, uplatní se aktualizovaná
výše.

2.2

Roční poplatek
a. Zavedená metoda výpočtu příspěvku členských států je stanovena měřítkem upravovaným
každé tři roky založeným na čistém národním příjmu v nákladech výrobních činitelů, v US
dolarech, v průběhu posledních tří let, po které je statistika dostupná ze zdrojů OECD
v Paříži.
b. Částka průměrného čistého národního příjmu v nákladech výrobních činitelů pro současné
členské státy v období 2006-2008 (na základě které je současné měřítko příspěvků
založeno) je 12,461,187 milionů USD. Odpovídající výše pro Českou republiku je 119.257
USD dle této tabulky:
2006

2007

2008

čistý národní příjem v tržních cenách (mil. USD)

110,022

131,910

168,916

odečtení (mínus produktové dotace) (mil. USD)

13,928

17,614

21,534

čistý národní příjem v nákladech výrobních činitelů
(mil. USD)

96,094

114,296

147,382

Průměr

119,257

c. Z toho vyplývá, že relativní podíl na ročním příspěvku pro Českou republiku je
119,257/(119,257 + 12,461,187) = 0,95%. Příspěvky nového členského státu se přičítají
k těm od již existujících členských států.

d. Rozpočtovaný roční příspěvek pro rok 2013 od existujících členských států v cenách roku
2011 je 98,976.000 EUR. Proto by byl příspěvek České republiky 98,976.000 EUR x
0,95% = 938.245 EUR. Novým členským státům je poskytnuta – a Česká republika o to
požádala – 30% sleva na příspěvcích v průběhu prvních tří let členství, což znamená, že
příspěvek České republiky v roce 2013 (v cenách roku 2011) by byl 656.772,- EUR.
e. Současné měřítko pro výpočet příspěvků je platné od roku 2011 do roku 2013. Pokud se
Česká republika nestane členem do roku začátku roku 2014, pak bude v účinnosti nové
měřítko pro období 2014 až 2016 a roční poplatek bude muset být v této souvislosti
upraven.
2.3

Zvláštní příspěvek
a. Nový členský stát platí zvláštní příspěvek, který je založen na hodnotě majetku a zásob dle
definice v Memorandu o vyúčtování majetku a zásob ve výroční zprávě. Auditované
Memorandum k roku 2011 určilo hodnotu majetku a zásob EMBL na 143,798,000 EUR.
Nicméně tento údaj je třeba upravit následujícím způsobem:
-

Snížení zvláštního příspěvku Německa (14,368.000 DM) nebo 7,346.000 EUR (viz
EMBL/Fin.Com./82/11)

-

Snížení týkající se objektu EMBO 2.994.000 EUR

-

Zvláštní příspěvky ATC 29,187.000 EUR

Proto je upravená hodnota 143,798 – 7,346 – 2.994 – 29,187 = 104,271.000 EUR
b. Zvláštní příspěvek je stanoven pro Českou republiku na 0.95% z této částky, tj. 990,575
EUR.

3. Požadovaná procedura:
3.1

Rada je žádána o schválení Usnesení 2013-02 v Příloze 2, které vítá Českou republiku jako 21.
členský stát a schvaluje podmínky členství přijatelné pro Českou republiku.

