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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenua doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií 
Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-
2013)
(KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0439)1,

– so zreteľom na článok 166 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0380/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným 
spôsobom zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1 a (nové)

(1a) Je nutné venovať pozornosť 
skutočnosti, že verejne financovaný 
výskum sa musí zameriavať predovšetkým 
na verejné potreby a priority a usilovať sa 
o komplementárnosť s výskumom 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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financovaným zo súkromných 
prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4

(4) Priame akcie Spoločného výskumného 
centra by sa mali vykonávať týmto 
osobitným programom. JRC by pri 
vykonávaní tohto osobitného programu 
malo v súlade so svojím poslaním klásť 
osobitný dôraz na hlavné oblasti záujmu
Únie, ktorými sú: prosperita v rámci 
vedomostnej spoločnosti, solidarita a 
zodpovedné využívanie zdrojov, 
bezpečnosť a sloboda, a Európa ako 
partner v celosvetovom meradle.

(4) Priame akcie Spoločného výskumného 
centra by sa mali vykonávať týmto 
osobitným programom. JRC by pri 
vykonávaní tohto osobitného programu 
malo v súlade so svojím poslaním klásť 
osobitný dôraz na hlavné oblasti záujmu 
Únie, ktorými sú: prosperita a sociálny 
blahobyt v rámci vedomostnej spoločnosti, 
solidarita, trvalá udržateľnosť a 
zodpovedné využívanie zdrojov, 
bezpečnosť a sloboda, a Európa ako 
partner v celosvetovom meradle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4 a (nové)

... (4a) Spoločenstvo nebude poskytovať 
žiadnu pomoc na výskumné činnosti, 
ktoré vedú k využívaniu žien a 
obchodovaniu s ich telami na účely 
dodávok vajíčok ako „surovín“ na výrobu 
embryí, embryonálnych kmeňových 
buniek a línií embryonálnych kmeňových 
buniek. Financovanie, ktoré EÚ v tejto 
oblasti poskytuje, by malo byť zamerané 
na alternatívy, ako je výskum somatických 
kmeňových buniek a kmeňových buniek 
z pupočnej šnúry, ktoré sú akceptované vo 
všetkých členských štátov a ktoré už boli 
úspešne použité na liečbu pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 4 b (nové)

. (4b) So zreteľom na uznesenie Valného 
zhromaždenia Organizácie Spojených 
národov z 8. marca 2005 (A/RES/59/280), 
ktoré výslovne odkazuje na potrebu 
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predchádzať zdravotným rizikám 
a využívaniu žien, Európsky parlament 
zdôrazňuje význam vylúčenia možnosti 
podporovať a financovať klonovanie 
človeka zo všetkých programov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 9

(9) Výskumné činnosti vykonávané v 
rámci tohto osobitného programu by mali 
dodržiavať základné etické zásady vrátane 
zásad zakotvených v Charte základných 
práv Európskej únie.

(9) Výskumné činnosti vykonávané v 
rámci tohto osobitného programu by mali 
dodržiavať základné etické zásady, ako sa 
uvádza v odporúčaniach zo zasadnutia 
Európskej rady v Göteborgu, vrátane 
zásad zakotvených v Charte základných 
práv Európskej únie a v Dohovore Rady 
Európy o ľudských právach 
a biomedicíne, a ako pripomína Európsky 
parlament vo svojom uznesení z 10. marca 
2005 o obchodovaní s ľudskými 
vaječnými bunkami1.

____________________________

1 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 10

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; medzi ne patrí 
účasť na nepriamych akciách rámcového 
programu, práca s tretími stranami a v 
menšej miere využívanie duševného 
vlastníctva.

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; medzi ne patrí 
účasť na nepriamych akciách rámcového 
programu, práca s tretími stranami a 
v menšej miere využívanie duševného 
vlastníctva a súčasné zvyšovanie tokov 
poznatkov.

Odôvodnenie

Toto je v súlade s tvrdením samotnej Komisie uvedeným na strane 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 13
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(13) Komisia by mala v primeranom čase 
zabezpečiť nezávislé hodnotenie 
v súvislosti s činnosťami vykonávanými 
v oblastiach, ktoré sú zahrnuté do tohto 
programu.

(13) Komisia by mala v primeranom čase 
zabezpečiť nezávislé hodnotenie 
v súvislosti s činnosťami vykonávanými 
v oblastiach, ktoré sú zahrnuté do tohto 
programu, a toto hodnotenie by malo 
zahŕňať environmentálne, sociálne a 
zdravotné kritériá, ako aj kritériá týkajúce 
sa dobrých životných podmienok zvierat.

Odôvodnenie

Protokol o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je prílohou Zmluvy, 
vyžaduje, aby Spoločenstvo pri navrhovaní a uplatňovaní politík EÚ vrátane výskumu v plnej 
miere zohľadňovalo požiadavky dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 2

2. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:

2. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:

– výskumná činnosť, ktorá sa zaoberá 
klonovaním človeka na reprodukčné ciele,

– výskumná činnosť, ktorá sa zaoberá 
klonovaním človeka,

– výskumná činnosť zameraná na 
modifikáciu genetického dedičstva 
človeka, ktorá by mohla urobiť takúto 
zmenu dedičnou,

– výskumná činnosť zameraná na 
modifikáciu genetického dedičstva 
človeka, ktorá by mohla urobiť takúto 
zmenu dedičnou,

– výskumná činnosť, ktorá majú za cieľ 
vytvorenie ľudského embrya výhradne na 
výskumné účely a na účely obstarávania 
kmeňových buniek vrátane nástrojov na 
jadrový prenos somatických buniek.

– výskumná činnosť, ktorá má za cieľ 
vytvorenie ľudského embrya výhradne na 
výskumné účely a na účely obstarávania 
kmeňových buniek vrátane nástrojov na 
jadrový prenos somatických buniek,
– výskumná činnosť zahŕňajúca 
obchodovanie s formami života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha oddiel 2 zarážka 2

- sústredením pozornosti na otázky, ktoré 
sú dôležité zo spoločenského hľadiska, 
obsahujú výskumnú zložku a majú 
dominantný komunitárny rozmer;

- sústredením pozornosti na otázky, ktoré 
sú dôležité zo spoločenského hľadiska, 
obsahujú výskumnú zložku a majú 
dominantný komunitárny rozmer 
s osobitným dôrazom na 
interdisciplinárnosť a spoločnú prácu 
odborníkov z oblastí prírodných 
a sociálnych vied;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha oddiel 2 zarážka 3

- budovaním partnerstiev s výskumnými 
centrami, univerzitami, priemyslom, 
orgánmi verejnej moci, regulačnými 
orgánmi v členských štátoch a s tretími 
krajinami a medzinárodnými orgánmi;

- budovaním partnerstiev s výskumnými 
centrami, univerzitami, priemyslom, 
orgánmi verejnej moci, organizáciami 
občianskej spoločnosti, regulačnými 
orgánmi v členských štátoch a s tretími 
krajinami a medzinárodnými orgánmi;

Odôvodnenie

Budovanie partnerstiev s organizáciami občianskej spoločnosti je dôležité a treba ho 
zdôrazniť ako prostriedok posilnenia dialógu medzi vedou a spoločnosťou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha oddiel 2 zarážka 3 a (nová)

- zintenzívnením spolupráce s inými 
európskymi inštitúciami, najmä 
s Európskym parlamentom; 

Odôvodnenie

Túto zásadu dňa 13. septembra 2002 odsúhlasila Rada pre konkurencieschopnosť (pozri 
oficiálne vyhlásenie Komisie, prílohu k zápisnici zo schôdze Rady pre konkurencieschopnosť 
EÚ č. 2451, ktorá sa konala v Bruseli 13. septembra 2002 (12S23/02ADD1rev1, 21. októbra 
2002), a Spoločná pracovná skupina EP-JRC obnovila svoju činnosť a začala nový cyklus 
pravidelných stretnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha oddiel 2 odsek 3

Šírenie vedomostí medzi rôznymi 
zainteresovanými stranami zúčastnenými v 
tomto procese bude predstavovať základnú 
črtu tohto prístupu. Činnosti sa zamerajú aj 
na podporu vykonávania a monitorovania 
právnych predpisov a na šírenie najlepších 
postupov v rámci krajín EÚ-25, 
kandidátskych krajín a susedných krajín.

Šírenie vedomostí medzi rôznymi 
zainteresovanými stranami zúčastnenými v 
tomto procese bude predstavovať základnú 
črtu tohto prístupu. V tejto súvislosti sa 
bude podporovať dialóg medzi vedou 
a spoločnosťou. Činnosti sa zamerajú aj na 
podporu vykonávania a monitorovania 
právnych predpisov a na šírenie najlepších 
postupov v rámci krajín EÚ-25, 
kandidátskych krajín a susedných krajín.
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Odôvodnenie

Dialóg medzi vedou a spoločnosťou je dôležitý na to, aby sa jeho prostredníctvom riešila 
otázka krízy dôvery vo vedu a aby sa predišlo odmietaniu určitých produktov vedy zo strany 
občanov (napríklad geneticky modifikovaných organizmov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha oddiel 2 odsek 6

Zahraničné vzťahy a bezpečnostné politiky 
EÚ budú klásť na JRC počas siedmeho 
rámcového programu nové požiadavky.
Tieto oblasti práce budú podporované 
internými a bezpečnými informačno-
analytickými systémami, aby sa zabezpečil 
krátky čas odozvy. V tomto programe sa 
rovnako bude prehlbovať aj globálna a 
medzinárodná dimenzia práce JRC.

Zahraničné vzťahy a bezpečnostné politiky 
EÚ budú klásť na JRC počas siedmeho 
rámcového programu nové požiadavky. 
Tieto oblasti práce budú podporované 
internými a bezpečnými informačno-
analytickými systémami, aby sa zabezpečil 
krátky čas odozvy. Osobitná pozornosť sa 
bude venovať vedeckej podpore európskej 
politiky susedských vzťahov. V tomto 
programe sa rovnako bude prehlbovať aj 
globálna a medzinárodná dimenzia práce 
JRC.

Odôvodnenie

JRC poskytuje podporu politikám EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha oddiel 2 odsek 8

Ak bude JRC požiadané v rámci svojej 
podpory tematických politík, zapojí sa do 
osobitných projektov vedúcich k lepšiemu 
využitiu príslušných výsledkov výskumu 
dosiahnutých na úrovni EÚ. Tým bude 
zlepšovať prínos vedomostnej spoločnosti.

Ak bude JRC požiadané v rámci svojej 
podpory tematických politík, zapojí sa do 
osobitných projektov vedúcich k lepšiemu 
šíreniu a využitiu príslušných výsledkov 
výskumu dosiahnutých na úrovni EÚ. Tým 
bude zlepšovať prínos vedomostnej 
spoločnosti.

Odôvodnenie

Poznatky musia mať možnosť plynúť, aby sa mohli pretransformovať do inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha oddiel 3 bod 3.1. názov

Téma politiky 1 – Prosperita v rámci Téma politiky 1 – Prosperita a blahobyt
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vedomostnej spoločnosti v rámci vedomostnej spoločnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha oddiel 3 bod 3.1.1 odsek 6

Lisabonská agenda v oblasti rastu a 
pracovných miest bude podporovaná 
priamou kvantitatívnou socio-
ekonomickou analýzou – tiež v spojitosti 
so zásadou „lepšej regulácie“ – v mnohých 
oblastiach politiky ako makroekonomická 
stabilita a rast, finančné služby, aspekty 
konkurencieschopnosti, dimenzia 
celoživotného vzdelávania a ľudského 
kapitálu Lisabonskej stratégie, 
poľnohospodárstvo, klimatické zmeny, 
trvalo udržateľná energetika a dopravné 
systémy. JRC bude prispievať k lepšiemu 
chápaniu vzťahu medzi poskytovaním 
vzdelávania a potrebami vedomostnej 
spoločnosti, chápaniu faktorov 
ovplyvňujúcich spravodlivosť vo 
vzdelávaní a aké účinné využitie zdrojov 
vzdelávania možno dosiahnuť.

Lisabonská agenda v oblasti rastu a 
pracovných miest bude podporovaná 
priamou kvantitatívnou socio-
ekonomickou analýzou – tiež v spojitosti 
so zásadou „lepšej regulácie“ – v mnohých 
oblastiach politiky ako makroekonomická 
stabilita a rast, finančné služby, aspekty 
konkurencieschopnosti, dimenzia 
celoživotného vzdelávania a ľudského 
kapitálu Lisabonskej stratégie, 
poľnohospodárstvo, klimatické zmeny, 
trvalo udržateľná energetika a dopravné 
systémy. JRC bude prispievať k lepšiemu 
chápaniu vzťahu medzi poskytovaním 
vzdelávania a potrebami vedomostnej 
spoločnosti a šíreniu vedomostí, chápaniu 
faktorov ovplyvňujúcich spravodlivosť vo 
vzdelávaní a aké účinné využitie zdrojov 
vzdelávania možno dosiahnuť, medziiným 
aj vo vzťahu k softvéru s otvoreným 
zdrojovým kódom (open-source).

Odôvodnenie

Z globalizácie vedomostí vyplýva dôrazná potreba porozumieť mechanizmu šírenia 
vedomostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha oddiel 3 bod 3.1.3 odsek 1 zarážka 1

- zabezpečovať trvalo udržateľný 
energetický referenčný systém, ktorý pre 
potreby politiky EÚ poskytuje vedecko-
technické znalosti o technologických 
inováciách a vývoji (všetky zdroje 
energie);

- zabezpečovať trvalo udržateľný 
energetický referenčný systém, ktorý pre 
potreby politiky EÚ poskytuje vedecko-
technické znalosti o technologických 
inováciách a vývoji (všetky zdroje 
energie a efektívnosť konečného využitia 
energie);
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha oddiel 3 bod 3.1.3 odsek 1 zarážka 3

- poskytovať informácie o spoľahlivosti 
dodávok energie pre Európu.

- poskytovať informácie o spoľahlivosti 
dodávok energie pre Európu
a o dostupnosti obnoviteľných zdrojov 
energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha oddiel 3 bod 3.1.3 odsek 2 zarážka 3

- sociálnu dimenziu prostredníctvom 
činností, medzi ktoré patrí priestorové 
plánovanie, vplyv na zdravie a zvyšovanie 
informovanosti. Úsilie sa bude venovať aj 
aspektom bezpečnosti a ochrany leteckej, 
pozemnej a námornej dopravy.

- sociálnu dimenziu prostredníctvom 
činností, medzi ktoré patrí priestorové, 
architektonické a mestské plánovanie, 
vplyv na zdravie a zvyšovanie 
informovanosti. Úsilie sa bude venovať aj 
aspektom trvalej udržateľnosti, 
bezpečnosti a ochrany leteckej, pozemnej a 
námornej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha oddiel 3 bod 3.1.4

JRC bude podporovať tvorbu politík a 
nástrojov technológií informačnej 
spoločnosti, ktoré prispievajú ku 
konkurencieschopnej európskej 
vedomostnej spoločnosti, tvorbou 
perspektívnych analýz a stratégií 
týkajúcich sa vedomostnej spoločnosti.
Rast, solidarita, inklúzia a trvalá 
udržateľnosť budú body, ktorým sa 
prikladá pozornosť. JRC bude prispievať aj 
k realizácii politík EÚ, ktoré sú úzko 
spojené s vývojom technológií informačnej 
spoločnosti alebo intenzívne z nich ťažia.
Sem patrí elektronické podnikanie („e-
Business“), elektronické zdravotníctvo („e-
Health“), osobná bezpečnosť, elektronické 
vzdelávanie („e-Learning“), elektronická 
správa („e-Governance“) a životné 
prostredie, ako aj určenie potenciálu 
nového rozvoja v dosahovaní celkových 
európskych stratégií v oblasti rastu, 
inklúzie a kvality života.

JRC bude podporovať tvorbu politík a 
nástrojov technológií informačnej 
spoločnosti, ktoré prispievajú ku 
konkurencieschopnej európskej 
vedomostnej spoločnosti, tvorbou 
perspektívnych analýz a stratégií 
týkajúcich sa vedomostnej spoločnosti so 
zameraním na voľne šíriteľný softvér 
a softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
Rast, solidarita, sociálna inklúzia a trvalá 
udržateľnosť budú body, ktorým sa 
prikladá pozornosť. JRC bude prispievať aj 
k realizácii politík EÚ, ktoré sú úzko 
spojené s vývojom technológií informačnej 
spoločnosti alebo intenzívne z nich ťažia. 
JRC tiež uskutoční hodnotenie vplyvu 
právnych úprav v oblasti duševného 
vlastníctva na rast 
a konkurencieschopnosť a bude 
podporovať vytváranie mechanizmov 
šírenia vedomostí v digitálnej ére.
Sem patrí elektronické podnikanie („e-
Business“), elektronické zdravotníctvo („e-
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Health“), osobná bezpečnosť, elektronické 
vzdelávanie („e-Learning“), elektronická 
správa („e-Governance“) a životné 
prostredie, ako aj určenie potenciálu 
nového rozvoja v dosahovaní celkových 
európskych stratégií v oblasti rastu, 
inklúzie a kvality života. JRC sa bude 
usilovať o lepší prístup k vedomostnej 
spoločnosti pre ľudí so zdravotným 
postihnutím. 

JRC bude pracovať na „konvergencii“ v 
oblasti technológií informačnej spoločnosti 
s cieľom hodnotiť potenciálny vplyv na 
spoločnosť z hľadiska 
konkurencieschopnosti, súkromia, 
vlastníctva a sociálnej inklúzie.
Konvergenčné aplikácie sa budú 
vykonávať v oblasti zdravia (biosenzory, 
nanotechnológia a kognitívne vedy), 
ochrany (senzory, verejná bezpečnosť a 
osobná integrita) a životného prostredia 
(technológie monitorovania a trvalo 
udržateľné riadenie životného prostredia).

JRC bude pracovať na „konvergencii“ v 
oblasti technológií informačnej spoločnosti 
s cieľom hodnotiť potenciálny vplyv na 
spoločnosť z hľadiska 
konkurencieschopnosti, súkromia, etiky,
vlastníctva a sociálnej inklúzie. 
Konvergenčné aplikácie sa budú 
zohľadňovať v oblasti zdravia 
(biosenzory, nanotechnológia a kognitívne 
vedy), ochrany (senzory, verejná 
bezpečnosť a osobná integrita) a životného 
prostredia (technológie monitorovania a 
trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia), spolu s hodnotením 
potenciálnych sociálnych, 
environmentálnych a zdravotných 
dôsledkov.

Odôvodnenie

Sociálno-jazyková koherentnosť s ostatnými jazykovými verziami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha oddiel 3 bod 3.1.5 odsek 1

Biovýskum a biotechnológia majú vzťah k 
mnohým oblastiam politiky, kde môžu 
výrazne prispievať k lisabonským cieľom.
Tento potenciál je široko uznávaný v 
zdravotníctve, poľnohospodárstve, 
potravinárstve, životnom prostredí a 
ďalších sektoroch, v ktorých sa rýchlo 
rozvíjajú aplikácie. Zabezpečovanie 
referenčných materiálov a validovaných 
metód si vyžaduje prístup k širokému 
okruhu vyspelých biotechnologických 
nástrojov a kontrolu nad nimi. JRC bude 

Biovýskum a biotechnológia majú vzťah k 
mnohým oblastiam politiky, kde môžu 
výrazne prispievať k cieľom EÚ. Tento 
potenciál je široko uznávaný v 
zdravotníctve, poľnohospodárstve, 
potravinárstve, životnom prostredí a 
ďalších sektoroch, v ktorých sa rýchlo 
rozvíjajú aplikácie.
Zabezpečovanie referenčných materiálov a 
validovaných metód si vyžaduje prístup 
k širokému okruhu vyspelých 
biotechnologických nástrojov a kontrolu 
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ďalej rozvíjať svoje kompetencie v tejto 
oblasti z legislatívneho a regulačného 
hľadiska.

nad nimi. JRC bude ďalej rozvíjať svoje 
kompetencie v tejto oblasti z legislatívneho 
a regulačného hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha oddiel 3 bod 3.1.5 odsek 2

JRC bude predovšetkým vykonávať štúdie 
socio-ekonomického vplyvu vybraných 
aplikácií biotechnológie a biovýskumu na 
podporu budúcich právnych predpisov.
JRC bude integrovaným úsilím v oblasti 
nanobiotechnológie, fyziky, biológie a 
chémie vynaloženým na metódy detekcie 
prispievať k rozvoju nových stratégií a 
technológií monitorovania životného 
prostredia a zdravia, (eko)toxikologických 
štúdií, kontroly potravín a ochrany.

JRC bude predovšetkým vykonávať štúdie 
socio-ekonomického vplyvu vybraných 
aplikácií biotechnológie a biovýskumu na 
podporu budúcich právnych predpisov. 
JRC bude integrovaným úsilím v oblasti 
nanobiotechnológie, fyziky, biológie a 
chémie vynaloženým na metódy detekcie 
prispievať k rozvoju nových stratégií a 
technológií monitorovania životného 
prostredia a zdravia, (eko)toxikologických 
a epidemiologických štúdií, kontroly 
potravín a ochrany. Toto úsilie sa bude 
riadiť jednoznačným uplatňovaním 
zásady predbežnej opatrnosti v súvislosti 
so súkromím a etikou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha oddiel 3 bod 3.1.5 odsek 3 bod (1) zarážka 1

– poskytovanie nástrojov zabezpečovania 
kvality pre genetické testovanie;

– poskytovanie nástrojov zabezpečovania 
kvality a kontroly na zabezpečenie 
primeraného spoločenského využitia pre 
genetické testovanie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha oddiel 3 bod 3.1.5 odsek 3 bod (2) zarážka 1

– perspektívne štúdie o nových 
biotechnologických aplikáciách pri výrobe 
potravín (napr. funkčné jedlo, klonované 
chovné zvieratá a plodiny na „molekulárny 
pharming“);

– perspektívne štúdie o možných 
dôsledkoch nových biotechnologických 
aplikácií pri výrobe potravín (napr. 
funkčné jedlo, klonované chovné zvieratá a 
plodiny na „molekulárny pharming“);
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha oddiel 3 bod 3.2.1 odsek 1 zarážka 2

- Aspekty životného prostredia: hodnotenie 
dopadov dobrých poľnohospodárskych a 
environmentálnych podmienok a štúdium 
vplyvov a účinnosti 
agroenvironmentálnych opatrení na 
pôdne a vodné podmienky, biodiverzitu a 
krajinné oblasti Európy. Analýza väzieb 
medzi poľnohospodárstvom, rozvojom 
vidieka a regionálnymi politikami a ich 
vplyvov na zmeny využívania pôdy v 
Európe prostredníctvom rozvoja 
indikátorov a modelov priestorového 
zobrazenia. Podpora rozvoja cieľových 
teritoriálnych stratégií na realizáciu 
programov rozvoja vidieka. Hodnotenie 
vplyvu klimatických zmien na 
poľnohospodárstvo z hľadiska 
adaptačných opatrení. Príspevok k 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prostredníctvom plodín určených na 
výrobu energie a získavania energie z 
poľnohospodárskych odpadov.

- Aspekty životného prostredia: hodnotenie 
dopadov dobrých poľnohospodárskych a 
environmentálnych podmienok a štúdium 
vplyvov a účinnosti 
agroenvironmentálnych opatrení na 
pôdne a vodné podmienky, biodiverzitu a 
krajinné oblasti Európy. Analýza väzieb 
medzi poľnohospodárstvom, rozvojom 
vidieka a regionálnymi politikami a ich 
vplyvov na zmeny využívania pôdy v 
Európe prostredníctvom rozvoja 
indikátorov a modelov priestorového 
zobrazenia. Hodnotenie podporných 
opatrení pre poľnohospodárstvo 
s nízkymi vstupmi a organické 
poľnohospodárstvo. Podpora rozvoja 
cieľových teritoriálnych stratégií na 
realizáciu programov rozvoja vidieka. 
Hodnotenie vplyvu klimatických zmien 
na poľnohospodárstvo z hľadiska 
adaptačných opatrení. Príspevok k 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prostredníctvom plodín určených na 
výrobu energie a získavania energie z 
poľnohospodárskych odpadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha oddiel 3 bod 3.2.1 odsek 1 zarážka 3

- Aspekty výrobcu/spotrebiteľa: strategické 
politické analýzy v oblastiach ako: vplyv 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky na trvalú udržateľnosť systémov 
poľnohospodárskej výroby; schopnosť 
poľnohospodárstva reagovať na 
požiadavky spotrebiteľov: charakterizácia 
a kontrola potravín, vplyv systémov 
zabezpečovania kvality a certifikácie 
riadených v rámci dodávateľského 
reťazca a schopnosť reagovať na 
environmentálne normy a normy 
životných podmienok zvierat; projekcia a 
analýzy vplyvu politík na hlavné 
európske poľnohospodárske komodity z 
hľadiska výroby, svetového trhu, cien, 

- Aspekty výrobcu/spotrebiteľa: strategické 
politické analýzy v oblastiach ako: vplyv 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky na trvalú udržateľnosť systémov 
poľnohospodárskej výroby; schopnosť 
poľnohospodárstva reagovať na 
požiadavky spotrebiteľov: charakterizácia 
a kontrola potravín, vplyv systémov 
zabezpečovania kvality a certifikácie 
riadených v rámci dodávateľského 
reťazca a schopnosť reagovať na 
environmentálne normy a normy 
životných podmienok zvierat; projekcia a 
analýzy vplyvu politík na hlavné 
európske poľnohospodárske komodity z 
hľadiska výroby, svetového trhu, cien, 
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príjmov a starostlivosti o spotrebiteľa;
vplyv zmien obchodnej politiky a 
svetových komoditných trhov;
poľnohospodárske politiky pri rozvoji 
vidieka v spojení s ďalšími politikami.
Osobitná pozornosť sa bude venovať 
vplyvu reformy spoločnej 
poľnohospodárskej politiky v nových 
členských štátoch a kandidátskych 
krajinách.

príjmov a starostlivosti o spotrebiteľa; 
vplyv zmien obchodnej politiky a 
svetových komoditných trhov; 
poľnohospodárske politiky pri rozvoji 
vidieka v spojení s ďalšími politikami. 
Osobitná pozornosť sa bude venovať 
vplyvu reformy spoločnej 
poľnohospodárskej politiky v nových 
členských štátoch a kandidátskych 
krajinách, ako aj viacúčelovým 
programom rozvoja vidieka a ich 
účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha oddiel 3 bod 3.2.1 odsek 2

Ciele spoločnej politiky rybného 
hospodárstva sa budú napĺňať zlepšovaním 
kvality a včasnosti vedeckých údajov a 
rozvojom postupov hodnotenia 
hospodárskeho a spoločenského dosahu 
alternatív rybného hospodárstva. Na 
zisťovanie nesúladu s právnymi predpismi 
sa budú používať nové technológie vrátane 
identifikácie pôvodu na základe analýzy 
DNA. Pozornosť sa bude venovať 
metódam, ktoré uprednostňujú účasť 
zainteresovaných strán. V súlade s novou 
politikou EÚ v oblasti námornej dopravy 
sa dostupnosť služieb vyvinutých pre 
rybolov – napríklad monitorovanie lodí 
diaľkovým snímaním a elektronické 
nahlasovanie – rozšíri na identifikáciu 
obchodných lodí. Hodnotí sa vplyv 
rozširujúceho sa sektora akvakultúry.

Ciele spoločnej politiky rybného 
hospodárstva sa budú napĺňať zlepšovaním 
kvality a včasnosti vedeckých údajov a 
rozvojom postupov hodnotenia 
hospodárskeho a spoločenského dosahu 
alternatív rybného hospodárstva. Na 
zisťovanie nesúladu s právnymi predpismi 
sa budú používať nové technológie vrátane 
identifikácie pôvodu na základe analýzy 
DNA. Pozornosť sa bude venovať 
metódam, ktoré uprednostňujú účasť 
zainteresovaných strán. V súlade s novou 
politikou EÚ v oblasti námornej dopravy 
sa dostupnosť služieb vyvinutých pre 
rybolov – napríklad monitorovanie lodí 
diaľkovým snímaním a elektronické 
nahlasovanie – rozšíri na identifikáciu 
obchodných lodí. Hodnotí sa vplyv 
rozširujúceho sa sektora akvakultúry, a to 
aj z environmentálnych, sociálnych 
a zdravotných hľadísk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha oddiel 3 bod 3.2.2 odsek 2 zarážka 6

- hodnotenie vplyvu štrukturálnych a 
kohéznych programov a podpora tvorby a 
hodnotenia regionálnych politík EÚ 
prostredníctvom teritoriálnych indikátorov 
na regionálnej a mestskej úrovni.

- hodnotenie vplyvu štrukturálnych a 
kohéznych programov a podporu tvorby a 
hodnotenia regionálnych politík EÚ 
prostredníctvom teritoriálnych indikátorov 
na regionálnej a mestskej úrovni, ako aj 
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politiky susedských vzťahov a akčných 
plánov z nej vyplývajúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha oddiel 3 bod 3.2.3 zarážka 1 a (nová)

- vývojom a validáciou vyspelých metód 
vylepšovania, redukovania a nahrádzania 
pokusov na živočíchoch pre 
biotechnologické liečivá, ako aj 
predvídania toxicity chemických látok 
prostredníctvom in vitro bunkových kultúr, 
vysokovýkonných metód a 
toxikogenomiky;

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu spravodajcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha oddiel 3 bod 3.2.3 zarážka 2

– hodnotením účinkov na zdravie 
prostredníctvom experimentálnej práce, 
biomonitorovania, toxikogenomických 
analýz, výpočtových metód a analytických 
nástrojov;

– hodnotením účinkov na zdravie 
prostredníctvom experimentálnej práce, 
biomonitorovania, toxikogenomických 
a epidemiologických analýz, výpočtových 
metód a analytických nástrojov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha oddiel 3 bod 3.2.3 zarážka 3 a (nová)

- zdravotnými analýzami založenými na 
troch faktoroch: (i) syndrómy a chronické 
expozície, (ii) interakcia s toxickými 
látkami a zmesami látok a (iii) analýza 
genetických polymorfizmov 
a imunologické testy vrátane testov 
transformácie a lymfocytárnej aktivácie

Odôvodnenie

Environmentálna medicína sa líši od pracovnej medicíny v tom zmysle, že expozície dávkam 
látok vyvolávajúcich intoxikáciu môžu byť síce slabé, no dlhodobé; preto táto oblasť 
potrebuje prostriedky na náležitú analýzu: táto analýza sa skladá z troch častí a umožňuje 
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zohľadniť rôzny genetický profil jednotlivcov, následkom čoho sú niektorí na isté toxické látky 
citlivejší ako iní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha oddiel 3 bod 3.3.1 odsek 2 zarážka 4

- ochranu hraníc a pohraničnú správu 
prostredníctvom noriem a skúšania 
biometrických snímačov, monitorovacie 
systémy na odhalenie nezákonného 
obchodovania, monitorovanie migračných 
tokov;

- ochranu hraníc a pohraničnú správu 
prostredníctvom noriem a skúšania 
biometrických snímačov, monitorovacie 
systémy na odhalenie nezákonného 
obchodovania, monitorovanie migračných 
tokov, a to predovšetkým so zreteľom na 
prevenciu porušovania ľudských práv;

Odôvodnenie

Obchodovanie s ľuďmi je neprístojným porušením základných ľudských práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha oddiel 3 bod 3.3.3 odsek 2 zarážka 6 a (nová)

- vývoj a validácia vyspelých metód 
vylepšovania, redukovania a nahrádzania 
pokusov na živočíchoch pre 
biotechnologické liečivá, ako aj 
predvídania toxicity chemických látok 
prostredníctvom in vitro bunkových 
kultúr, vysokovýkonných metód a 
toxikogenomiky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha oddiel 3 bod 3.4 odsek 1

JRC bude podporovať rozhodovanie EÚ v 
rámci nástrojov zahraničných vzťahov 
(rozvojová spolupráca, zahraničný obchod 
a nástroje reakcie na krízy vrátane 
nástrojov stability a humanitárnej pomoci.

JRC bude podporovať rozhodovanie EÚ v 
rámci nástrojov zahraničných vzťahov 
(rozvojová spolupráca, zahraničný obchod,
nástroje reakcie na krízy a mierové 
riešenie konfliktov vrátane nástrojov 
stability a humanitárnej pomoci.

Odôvodnenie

K cieľom JRC patrí aj podpora politík EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha oddiel 3 bod 3.4.2 odsek 4

Podporí sa spolupráca s hlavnými aktérmi 
(FAO, EUMETSAT, WFP, ESA GMES-
GMFS).

Podporí sa spolupráca s hlavnými aktérmi 
(UNEP, FAO, EUMETSAT, WFP, ESA 
GMES-GMFS).

Odôvodnenie

Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) je významnou 
medzinárodnou organizáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha oddiel 3 bod 3.4 podnadpis "Etické aspekty" odsek 1

Počas vykonávania tohto osobitného 
programu a v rámci výskumných činností 
vyplývajúcich z neho treba dodržiavať 
základné etické zásady. Medzi ne patria 
okrem iného zásady zakotvené v Charte 
základných práv EÚ vrátane týchto:
ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudského 
života, ochrana osobných údajov a 
súkromia, ako aj živočíchov a životného 
prostredia v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva a najnovšími verziami 
príslušných medzinárodných dohovorov a 
kódexov správania, napr. Helsinskou
deklaráciou, Dohovorom Rady Európy o 
ľudských právach a biomedicíne 
podpísaným v Oviede 4. apríla 1997 a jeho 
dodatkovými protokolmi, Dohovorom 
OSN o právach dieťaťa, Univerzálnou 
deklaráciou o ľudskom genóme a ľudských 
právach prijatou UNESCO-m, Dohovorom 
OSN o biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodnou zmluvou o 
rastlinných genetických zdrojoch pre 
výživu a poľnohospodárstvo a 
s príslušnými rezolúciami Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO).

Počas vykonávania tohto osobitného 
programu a v rámci výskumných činností 
vyplývajúcich z neho treba dodržiavať 
a zohľadňovať základné etické zásady
Medzi ne patria okrem iného zásady 
zakotvené v Charte základných práv EÚ 
vrátane týchto: ochrana ľudskej dôstojnosti 
a ľudského života, ochrana osobných 
údajov a súkromia, ako aj živočíchov a 
životného prostredia v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva a najnovšími 
verziami príslušných medzinárodných 
dohovorov a kódexov správania, napr. 
Helsinskou deklaráciou, Dohovorom Rady 
Európy o ľudských právach a biomedicíne 
podpísaným v Oviede 4. apríla 1997 a jeho 
dodatkovými protokolmi, Dohovorom 
OSN o právach dieťaťa, Univerzálnou 
deklaráciou o ľudskom genóme a ľudských 
právach prijatou UNESCO-m, Dohovorom 
OSN o biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodnou zmluvou o 
rastlinných genetických zdrojoch pre 
výživu a poľnohospodárstvo a s 
príslušnými rezolúciami Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO).

Odôvodnenie

Mala by tu byť zahrnutá základná etická zásada uvedená v protokole o ochrane a dobrých 
životných podmienkach zvierat. Vo všetkých výskumných činnostiach podporovaných v rámci 
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tohto rámcového programu je nutné zohľadňovať praktické dôsledky týchto zásad, a to aj so 
zreteľom na revíziu postupu etického preskúmania od Komisie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Úvod

Spravodajca víta návrh Komisie a domnieva sa, že je riadnym pokračovaním aktivít 
Spoločného výskumného centra (JRC) zameraných na poskytovanie vedeckého poradenstva 
a technických poznatkov na podporu politík EÚ. Predkladá sa tu však niekoľko návrhov na 
posilnenie jeho úlohy, rozšírenie jeho aktivít a posilnenie aspektu spotrebiteľa v činnosti 
Spoločného výskumného centra.

Úloha Spoločného výskumného centra
Spoločné výskumné centrum, založené v roku 1957, je integrálnou súčasťou Európskej 
komisie, je to organizácia založená na výskume, ktorá slúži na podporu politík. Hlavnou 
úlohou Spoločného výskumného centra je poskytovať tvorcom politík, predovšetkým 
Európskej komisii, Rade, Európskemu parlamentu a členským štátom nezávislú vedecko-
technickú podporu. Spoločné výskumné centrum podporuje európske inštitúcie pri tvorbe 
kľúčových európskych politík a tým, že sa špecializuje na merania, analýzy a testy, poskytuje 
potrebný vedecký základ pre legislatívne postupy EÚ.

Spravodajca sa však domnieva, že Spoločné výskumné centrum by malo byť otvorenejšie 
k vonkajšiemu svetu, pretože uskutočňuje výskum, na ktorý by boli občania EÚ hrdí, keby 
o ňom vedeli, samozrejme, za zachovania potrebnej miery utajenia. Spoločné výskumné 
centrum by malo byť otvorené spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré môžu výskum 
potrebovať.

Činnosti Spoločného výskumného centra  

Činnosti JRC, ako boli navrhnuté v osobitnom programe, sa sústreďujú na štyri témy politík:

– prosperita v rámci vedomostnej spoločnosti  
– solidarita a zodpovedné riadenie zdrojov 
– bezpečnosť a sloboda 
– Európa ako partner v celosvetovom meradle 

Tieto témy politík zahŕňajú mnoho rôznych výskumných činností zoskupených do 
podrobnejších programov. Napriek svojej rôznorodosti by niektoré z týchto veľmi 
hodnotných činností mali byť viac posilnené:  
o Zdravie: štúdie o vystavení nebezpečným chemickým látkam, normy pre meranie kvality 

vonkajšieho a vnútorného vzduchu, ochrana zdravia a spotrebiteľa, verejné zdravie;
o Životné prostredie: emisné kontroly automobilov v súlade s EC4 a EC5, rozsiahla štúdia 

zdravotných a environmentálnych otázok nanotechnológie a mapovanie klimatických a 
prírodných katastrof, stav životného prostredia;

http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
http://www.europarl.eu.int/
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o Poľnohospodárstvo: poľnohospodárstvo s nízkymi vstupmi, organické 
poľnohospodárstvo, sledovateľnosť GMO;

o Medzinárodná spolupráca a predovšetkým zahraničné veci v kontexte európskej politiky 
susedských vzťahov;

o Obnoviteľné zdroje energie: validácia a kontrola obnoviteľných technológií;
o ECVAM a podpora účinných alternatívnych metód testovania;
o Sociálne vedy, veda a spoločnosť, vrátane spolupôsobenia medzi sociálnymi a prírodnými 

vedami, s ohľadom na potrebu rozsiahlejšej interdisciplinárnej práce v rámci Spoločného 
výskumného centra;

o ICT: voľne šíriteľný softvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom vrátane právnej 
ochrany. (JRC vytvorilo jediný softvér, ktorý bol kedy distribuovaný s licenciou GPL.
Tento experiment by sa nielenže mohol zopakovať, ale dokonca aj rozšíriť, predovšetkým 
pokiaľ ide o právne aspekty týkajúce sa práv IP. Tým by sa umožnilo rozšírenie prác 
Spoločného výskumného centra a poskytol by sa tak právny rámec pre ďalší softvér 
vyvinutý pre generálne riaditeľstvá Komisie.)

JRC ako verejný výskumný inštitút

A. Otvorená veda

Spoločné výskumné centrum, financované prevažne z verejných prostriedkov, produkuje 
poznatky, ktoré by sa v možných prípadoch mali stať poznatkami prístupnými verejnosti a 
predovšetkým vedeckej obci. Veda je závislá od prístupu k faktickým údajom a od ich 
využitia a vedecké bádanie sa zakladá stále viac na údajoch, či je to v oblasti meteorológie, 
genomiky, medicíny alebo fyziky vysokých energií, ich výskum závisí od dostupnosti 
viacnásobných databáz z viacnásobných verejných alebo súkromných zdrojov a ich 
otvorenosti pre jednoduchú rekombináciu, prehľadávanie a spracovanie.

Zároveň sa mení úloha verejných fondov na výskum: výskumníci, ktorí dostávajú financie 
z verejných zdrojov, sú nabádaní k tomu, aby sa usilovali o potenciálne komerčné využitie 
svojich výskumov. Z univerzít sa stali partneri vo vývoji a pri zberaní ovocia z výskumu.
Tento proces priniesol v mnohých prípadoch vynikajúce výsledky, ale tým tiež vznikli 
komplexné právne požiadavky. Výška nákladov - z hľadiska investovaného času a peňazí - na 
takúto mnohostrannú právnickú prácu môže duševné vlastníctvo „vyradiť z hry“ – náklady na 
vykonanie právnych úkonov sú vyššie, ako by bol zisk za produkt uvedený na otvorené trhy 
po vykonaní týchto úkonov. To brzdí vedecké inovácie, keďže hodnota vedeckých informácií 
sa zvyšuje vo vzťahu k iným vedeckým informáciám a je veľmi nízka v prípade 
nedostatočného právneho ošetrenia. Mnohí vedci poukázali na iróniu, že v tomto historickom 
okamihu, keď máme technológie umožňujúce dostupnosť a distribuované spracovanie 
vedeckých údajov na celom svete, právne obmedzenia ich prenosu brzdia ich plné využitie.

Preto spravodajca považuje za vhodné, aby Spoločné výskumné centrum preskúmalo model 
vedy Creative Commons a berlínsku deklaráciu o voľnom prístupe k poznatkom. Voľne 
prístupné príspevky zahŕňajú výsledky vedeckého výskumu, hrubé údaje a metaúdaje, 
zdrojové materiály, digitálne prezentácie obrazových a grafických materiálov a vedecké a j 
výskumné multimediálne materiály. Voľne prístupné príspevkymusia spĺňať dve podmienky:



PR\600206SK.doc PE 368.074v01-0023/24 PR\600206SK.doc

SK

1. Autor(autori) a držiteľ(držitelia) práv na takéto príspevky zaručujú všetkým užívateľom 
voľné, nezvratné a celosvetové právo na prístup k dielu a licenciu na verejné kopírovanie, 
používanie, rozširovanie, prenos a zobrazenie diela, ako aj na vytváranie a rozširovanie 
odvodených diel prostredníctvom akéhokoľvek digitálneho média na ľubovoľný zodpovedný 
účel pod podmienkou riadneho uvedenia autorstva (spoločné normy budú, tak ako doteraz, aj 
naďalej podporovať mechanizmy pre presadzovanie riadneho uvádzania autorstva a 
zodpovedného použitia uverejneného diela), ako aj právo vytvoriť malý počet tlačených kópií 
na svoje osobné použitie.

2. Úplná verzia diela a všetky doplnkové materiály vrátane kópie vyššie uvedeného povolenia 
vo vhodnom štandardnom elektronickom formáte sa uchová (a tak zverejní) v aspoň jednom 
online archíve používajúcom vhodné technické normy (ako napríklad definície Open 
Archive), ktorý je vedený a udržiavaný akademickou inštitúciou, vedeckou spoločnosťou, 
orgánom štátnej správy alebo inou hodnovernou organizáciou, ktorá sa snaží umožniť voľný 
prístup, neobmedzené rozširovanie, interoperabilitu a dlhodobú archiváciu.

B. Nezávislá veda

Ďalšou zásadnou úlohou JRC je predstavovať verejný zdroj vedeckých poznatkov v prípade, 
keď zákonodarcovia potrebujú neutrálnu a nezávislú vedeckú expertízu. Je potrebné, aby bola 
nezávislosť Spoločného výskumného centra zaručená, preto sa spravodajca domnieva, že 10-
15 % hranica na ponuky z verejných súťaží je adekvátna.  

C. Veda v spoločnosti

Spoločné výskumné centrum je napokon inštitúciou so zásadnou úlohou pri obnove dôvery 
verejnosti vo vedu, pretože vykonáva nezávislý výskum, ktorého program je založený na 
potrebách európskej spoločnosti. Ako vo svojom vystúpení vo Viedni zdôraznil komisár 
Potočnik, toto je dôležité v čase, keď sú mnohí Európania pomerne skeptickí k mnohým 
oblastiam vedeckej práce.

Rozšírená úloha Spoločného výskumného centra

Podpora Spoločného výskumného centra pri poskytovaní vedeckej základne pre právne 
predpisy EÚ by mala byť rozšírená na ďalšie inštitúcie a zlepšená v prípade Európskeho 
parlamentu. Váš spravodajca ľutuje, že EP expertízu Spoločného výskumného centra 
nevyužíva dostatočne, pričom táto podpora by mohla byť veľmi prospešná pre zákonodarcov 
v procese rozhodovania (vzhľadom na to, že 25 % právnych predpisov EÚ má skutočne 
technický alebo vedecký základ). Na zjednodušenie vzájomných kontaktov bola obnovená 
stála skupina pre spoluprácu medzi EP a Spoločným výskumným centrom, aby pokračovala 
v tom čo schválila Rada pre hospodársku súťaž dňa 13. 09. 20021. 

  
1 Pozri oficiálne vyhlásenie Komisie, dodatok k zápisnici z 2451. zasadania Rady pre konkurencieschopnosť, 
ktorá sa konala 13. 09. 2002 (12523/02ADD1rev1, 21. okt. 2002.
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Etika

Počas realizácie tohto osobitného programu a vo výskumných činnostiach, ktoré z neho 
vyplývajú, je potrebné dodržiavať základné etické zásady. Sú to okrem iného zásady uvedené 
v Charte základných práv EÚ vrátane týchto zásad: ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudského 
života, ochrana osobných údajov a súkromia, ako aj zvierat a životného prostredia v súlade  
s právnymi predpismi Spoločenstva a s najnovšími verziami príslušných medzinárodných 
dohovorov a kódexov správania, napr. Helsinskou deklaráciou, Dohovorom Rady Európy o 
ľudských právach a biomedicíne,  podpísaným 4. apríla 1997 v Oviede a jeho dodatkovými 
protokolmi, Dohovorom OSN o právach dieťaťa, Univerzálnou deklaráciou o ľudskom 
genóme a ľudských právach, ktorú prijalo UNESCO, Dohovorom OSN o biologických a 
toxických zbraniach (BTWC), Medzinárodnou zmluvou o rastlinných genetických zdrojoch 
pre výživu a poľnohospodárstvo, uznesením Valného zhromaždenia Organizácie Spojených 
národov z 8. marca 2005 (A/RES/59/280), uzneseniami Európskeho parlamentu z 10. marca 
2005 o obchodovaní s ľudskými vaječnými bunkami a z 26. októbra 2005 o patentoch na 
biochemické vynálezy, ako aj s príslušnými uzneseniami Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO).

V súlade so zásadou subsidiarity a rozmanitosťou prístupov v Európe musia účastníci 
výskumných projektov dodržať súčasné právne predpisy, nariadenia a etické pravidlá v 
krajinách, v ktorých sa bude výskum uskutočňovať. V každom prípade sa uplatňujú 
vnútroštátne ustanovenia a žiaden výskum, ktorý je zakázaný v ktoromkoľvek členskom štáte 
alebo inej krajine, nebude podporovaný z prostriedkov Spoločenstva na vykonanie v tomto 
členskom štáte alebo krajine .

Pred začatím činností výskumu a technického rozvoja musia subjekty, ktoré výskumné 
projekty uskutočňujú, podľa potreby požiadať o súhlas príslušné národné alebo miestne 
výbory pre etiku. Komisia bude tiež systematicky vykonávať preskúmanie z hľadiska etiky 
v prípade návrhov, ktoré sa zaoberajú citlivými otázkami, alebo v prípadoch, ak etickým 
aspektom nebola venovaná primeraná pozornosť.

V protokole o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý tvorí prílohu k 
zmluve, sa vyžaduje, aby Spoločenstvo plne zohľadňovalo požiadavky na dobré životné 
podmienky zvierat pri vypracúvaní a uplatňovaní politík Spoločenstva. V smernici Rady 
86/6209/EHS o ochrane zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely sa vyžaduje, aby 
boli všetky pokusy navrhnuté tak, aby sa zabránilo strachu, zbytočnej bolesti a utrpeniu 
pokusných zvierat a aby bol použitý minimálny počet zvierat; aby sa používali zvieratá 
s najnižším stupňom neurofyziologickej citlivosti a aby sa spôsobovala minimálna bolesť, 
utrpenie, strach či trvalé poškodenie. O úprave genetického dedičstva zvierat a ich klonovaní 
možno uvažovať len vtedy, ak sú zaručené dobré životné podmienky zvierat a dodržiavajú sa 
zásady biodiverzity. Počas vykonávania tohto programu bude Komisia pravidelne 
monitorovať vedecký pokrok a vnútroštátne a medzinárodné ustanovenia s cieľom zohľadniť 
akýkoľvek vývoj.

************


