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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih 
ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa 
Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti 
(2007 do 2013)
(COM(2005)0439 – C6 – 0380/2005 – 2005/0184(CNS)

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2005)0439)1,

– ob upoštevanju člena 166 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0380/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za proračun (A6–0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije 
bistveno spremeniti;

5. naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Pozornost je treba nameniti dejstvu, 
da morajo biti javno financirane raziskave 
usmerjene predvsem k javnim potrebam in 
prednostnim nalogam ter si morajo 
prizadevati za dopolnjevanje z zasebno 
financiranimi raziskavami.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4

(4) Neposredni ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča se morajo izvajati 
v okviru sedanjega posebnega programa. 
Pri izvajanju tega posebnega programa 
mora Skupno raziskovalno središče v 
skladu s svojimi nalogami posvečati 
posebno pozornost področjem, ki so za 
Unijo ključnega pomena: blaginja v družbi, 
bogati z znanjem, solidarnost in odgovorno 
upravljanje virov, varnost in svoboda ter 
Evropa kot svetovni partner.

(4) Neposredni ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča se morajo izvajati 
v okviru sedanjega posebnega programa. 
Pri izvajanju tega posebnega programa 
mora Skupno raziskovalno središče v 
skladu s svojimi nalogami posvečati 
posebno pozornost področjem, ki so za 
Unijo ključnega pomena: blaginja in 
socialno dobro počutje v družbi, bogati z 
znanjem, solidarnost, trajnost in 
odgovorno upravljanje virov, varnost in 
svoboda ter Evropa kot svetovni partner.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4 a (novo)

... (4a) Nobeni raziskovalni dejavnosti, ki 
spodbuja izkoriščanje žensk in trženje 
njihovega telesa za preskrbo z jajčnimi 
celicami kot „surovino“ za proizvodnjo 
zarodkov, izvornih celic zarodka in 
izvornih celičnih linij zarodka, se ne sme 
ponuditi pomoč Skupnosti. Financiranje 
EU na tem področju se mora osredotočiti 
na nadomestne možnosti, kot so raziskave 
somatskih izvornih celic in izvornih celic 
iz popkovine, ki jih vse države članice 
sprejemajo in so že bile uspešne pri 
zdravljenju bolnikov.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 4 b (novo)

. (4b) Evropski parlament v smislu 
Resolucije Generalne skupščine 
Združenih narodov z dne 8. marca 2005 
(A/RES/59/280), ki zadeva izrecno potrebo 
po preprečevanju zdravstvenega tveganja 
in preprečevanju izkoriščanja žensk, 
poudarja pomembnost izključitve podpore 
in financiranja za kloniranje ljudi iz 
vsakega programa EU.
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Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 9

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru tega posebnega programa, morajo 
spoštovati temeljna etična načela, vključno 
s tistimi, ki so izražena v Listini Evropske 
unije o temeljnih človekovih pravicah.

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru tega posebnega programa, morajo 
spoštovati 
temeljna etična načela, kot so določena v 
priporočilih Evropskega sveta v 
Göteborgu, vključno s tistimi, ki so 
izražena v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvenciji Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, ter na katera je bilo 
opozorjeno v Resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 10. marca 2005 o 
trgovini s človeškimi jajčnimi celicami1.

____________________________

1 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 251.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 10

(10) Skupno raziskovalno središče mora s 
konkurenčnimi dejavnostmi še naprej 
zagotavljati dodatne vire; ti vključujejo 
prispevek k posrednim ukrepom okvirnega 
programa, delo tretjih oseb in v manjši 
meri izkoriščanje intelektualne lastnine.

(10) Skupno raziskovalno središče mora s 
konkurenčnimi dejavnostmi še naprej 
zagotavljati dodatne vire; ti vključujejo 
prispevek k posrednim ukrepom okvirnega 
programa, delo tretjih oseb in v manjši 
meri izkoriščanje intelektualne lastnine, 
hkrati pa izboljšujejo pretok znanja.

Obrazložitev

To je v skladu s tistim, kar trdi Komisija na strani 2.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 13

(13) Komisija mora pravočasno pripraviti 
neodvisno oceno v zvezi z dejavnostmi, ki 
se izvajajo v okviru tega programa.

(13) Komisija mora pravočasno pripraviti 
neodvisno oceno v zvezi z dejavnostmi, ki 
se izvajajo v okviru tega programa, ki bi 
vključevala okoljska, socialna, 
zdravstvena merila in merila dobrega 
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počutja živali.

Obrazložitev

Protokol o zaščiti in dobrem počutju živali, ki je priloga k Pogodbi, zahteva, da Skupnost pri 
oblikovanju in izvajanju politik Skupnosti, vključno z raziskavami, v celoti upošteva zahteve 
po dobrem počutju živali.

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 2

2. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

2. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne 
namene,

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeka,

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne;

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne;

– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno 
za raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno 
za raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice,
– raziskovalna dejavnost, ki vključuje 
trženje oblik življenja.

Predlog spremembe 9
Priloga, oddelek 2, alinea 2

– usmerjanje pozornosti na vprašanja, 
povezana z družbenimi problemi, ki imajo 
raziskovalno komponento in so pomembna 
na ravni Skupnosti;

– usmerjanje pozornosti na vprašanja, 
povezana z družbenimi problemi, ki imajo 
raziskovalno komponento in so pomembna 
na ravni Skupnosti, s posebnim 
poudarkom na interdisciplinarnosti ter
skupnem delu med strokovnjaki 
naravoslovja in družboslovja;

Predlog spremembe 10
Priloga, oddelek 2, alinea 3

– razvoj partnerstev z raziskovanimi – razvoj partnerstev z raziskovalnimi
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središči, univerzami, industrijo, javnimi in 
upravnimi organi v državah članicah ter s 
tretjimi državami in mednarodnimi telesi;

središči, univerzami, industrijo, 
organizacijami civilne družbe, javnimi in 
upravnimi organi v državah članicah ter s 
tretjimi državami in mednarodnimi telesi;

Obrazložitev

Razvoj partnerstev z organizacijami civilne družbe je pomemben in ga je treba poudariti kot 
sredstvo za izboljšanje dialoga med znanostjo in družbo.

Predlog spremembe 11
Priloga, odstavek 2, alinea 3 a (novo)

– krepitev sodelovanja z drugimi 
evropskimi institucijami, zlasti z 
Evropskim parlamentom; 

Obrazložitev

O tem načelu se je dogovoril Svet za konkurenčnost 13. 09. 2002 (glej uradno izjavo 
Komisije, dodatek k zapisniku 2451. srečanja Sveta EU za konkurenčnost, ki je potekalo v 
Bruslju, z dne 13. septembra 2002 (12S23/02ADD1rev1, 21. 10. 2002)), delovna skupina 
Evropskega parlamenta – Skupno raziskovalno središče pa je nadaljevala s svojim delom in 
začela nov krog rednih srečanj.

Predlog spremembe 12
Priloga, oddelek 2, odstavek 3

Ključno značilnost tega pristopa bo 
predstavljalo razširjanje znanja med 
različne zainteresirane strani, ki sodelujejo 
v tem procesu. Dejavnosti bodo usmerjene 
tudi v podporo izvajanju in spremljanju 
zakonodaje in razširjanje dobrih praks na 
ravni EU-25, držav kandidatk in sosednjih 
držav.

Ključno značilnost tega pristopa bo 
predstavljalo razširjanje znanja med 
različne zainteresirane strani, ki sodelujejo 
v tem procesu. V zvezi s tem se bo 
spodbujal dialog med znanostjo in družbo.
Dejavnosti bodo usmerjene tudi v podporo 
izvajanju in spremljanju zakonodaje in 
razširjanje dobrih praks na ravni EU-25, 
držav kandidatk in sosednjih držav.

Obrazložitev

Dialog med znanostjo in družbo je pomemben pri srečevanju s krizo zaupanja v znanost in 
preprečevanju zavračanja nekaterih produktov znanosti s strani državljanov (za primere glej 
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GSO).

Predlog spremembe 13
Priloga, oddelek 2, odstavek 6

V času trajanja sedmega okvirnega 
programa bodo v okviru politik EU na 
področju zunanjih odnosov in varnosti za 
Skupno raziskovalno središče nastale nove 
zahteve. Ta področja dela bodo podprta z 
internimi in varnimi informacijskimi 
sistemi/sistemi za analize, ki bodo 
zagotovili hiter odziv. V okviru sedanjega 
programa se bo še naprej razvijala tudi 
svetovna in mednarodna razsežnost dela 
Skupnega raziskovalnega središča.

V času trajanja sedmega okvirnega 
programa bodo v okviru politik EU na 
področju zunanjih odnosov in varnosti za 
Skupno raziskovalno središče nastale nove 
zahteve. Ta področja dela bodo podprta z 
internimi in varnimi informacijskimi 
sistemi/sistemi za analize, ki bodo 
zagotovili hiter odziv. Posebna pozornost 
bo posvečena znanstveni podpori evropski 
sosedski politiki. V okviru sedanjega 
programa se bosta še naprej razvijali tudi 
svetovna in mednarodna razsežnost dela 
Skupnega raziskovalnega središča.

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče zagotavlja podporo politikam EU.

Predlog spremembe 14
Priloga, oddelek 2, odstavek 8

Če se v okviru podpore Skupnega 
raziskovalnega središča tematskim 
politikam od njega tako zahteva, Središče 
pripravi posebne projekte, ki prispevajo k 
boljšemu izkoriščanju ustreznih rezultatov 
raziskav na ravni EU. Na ta način povečuje 
prednosti družbe znanja.

Če se v okviru podpore Skupnega 
raziskovalnega središča tematskim 
politikam od njega tako zahteva, Središče 
pripravi posebne projekte, ki prispevajo k 
boljšemu razširjanju in izkoriščanju 
ustreznih rezultatov raziskav na ravni EU. 
Na ta način povečuje prednosti družbe 
znanja.

Obrazložitev

Znanju je treba omogočiti pretakanje, zato da ga je potem mogoče pretvoriti v inovacije.

Predlog spremembe 15
Priloga, oddelek 3, točka 3.1, naslov 

Politična tema 1: Blaginja v družbi, bogati 
z znanjem

Politična tema 1: Blaginja in dobro počutje
v družbi, bogati z znanjem
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Predlog spremembe 16
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.1., odstavek 6 

Lizbonska agenda za rast in zaposlovanje 
bo podprta z neposredno kvantitativno 
socialno-ekonomsko analizo – tudi v 
povezavi z načelom „boljše ureditve“ – na 
več področjih politike, kot so 
makroekonomska stabilnost in rast, 
finančne storitve, vidiki konkurenčnosti, 
vseživljenjsko učenje in razsežnost 
človeškega kapitala Lizbonske strategije, 
kmetijstvo, podnebne spremembe, 
trajnostna energija in prometni sistemi. 
Skupno raziskovalno središče bo 
prispevalo k boljšemu razumevanju 
razmerja med zagotavljanjem izobrazbe in 
potrebami družbe znanja, dejavnikov, ki 
vplivajo na enake možnosti v 
izobraževanju, in načina, kako doseči 
učinkovito uporabo izobraževalnih 
sredstev.

Program Lizbonske strategije za rast in 
zaposlovanje bo podprta z neposredno 
kvantitativno socialno-ekonomsko analizo 
– tudi v povezavi z načelom „boljše 
ureditve“ – na več področjih politike, kot 
so makroekonomska stabilnost in rast, 
finančne storitve, vidiki konkurenčnosti, 
vseživljenjsko učenje in razsežnost 
človeškega kapitala Lizbonske strategije, 
kmetijstvo, podnebne spremembe, 
trajnostna energija in prometni sistemi. 
Skupno raziskovalno središče bo 
prispevalo k boljšemu razumevanju 
razmerja med zagotavljanjem izobrazbe in 
potrebami družbe znanja, kroženja znanja, 
dejavnikov, ki vplivajo na enake možnosti 
v izobraževanju, in načina, kako doseči 
učinkovito uporabo izobraževalnih 
sredstev, med drugim s sklicevanjem na 
odprtokodno programsko opremo.

Obrazložitev

Globalizacija znanja je ključna za razumevanje mehanizmov razširjanja znanja.

Predlog spremembe 17
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.3., odstavek 1, alinea 1 

– vzpostaviti referenčni sistem za 
trajnostno energijo za zagotavljanje 
znanstvenega in tehnološkega 
strokovnega znanja o tehnoloških 
inovacijah in razvoju (vsi energetski viri) 
potrebam politik EU;

– vzpostaviti referenčni sistem za 
trajnostno energijo za zagotavljanje 
znanstvenega in tehnološkega 
strokovnega znanja o tehnoloških 
inovacijah in razvoju (vsi energetski viri 
in učinkovitost rabe končne energije) 
potrebam politik EU;

Predlog spremembe 18
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.3., odstavek 1, alinea 3 
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– zagotoviti podatke o zanesljivosti oskrbe 
z energijo v Evropi.

– zagotoviti podatke o zanesljivosti oskrbe 
z energijo v Evropi in o razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 19
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.3., odstavek 2, alinea 3

– socialno razsežnost z dejavnostmi, ki 
vključujejo prostorsko načrtovanje, vpliv 
na zdravje in ozaveščanje javnosti. 
Pozornost bo usmerjena tudi v varnost in 
zanesljivost zračnega, kopenskega in 
pomorskega prometa.

– socialno razsežnost z dejavnostmi, ki 
vključujejo prostorsko, arhitekturno in 
urbanistično načrtovanje, vpliv na zdravje 
in ozaveščanje javnosti. Pozornost bo 
usmerjena tudi v trajnost, varnost in 
zanesljivost zračnega, kopenskega in 
pomorskega prometa.

Predlog spremembe 20
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.4.

Skupno raziskovalno središče bo s 
prihodnjimi analizami in strategijami, 
povezanimi z družbo znanja, podprlo 
pripravo politik in instrumentov na 
področju tehnologije informacijske družbe, 
ki prispevajo h konkurenčni evropski 
družbi znanja. Pozornost bo namenjena 
rasti, solidarnost, vključenosti in trajnosti. 
Skupno raziskovalno središče bo 
prispevalo tudi k izvajanju politik EU, ki 
so tesno povezane s tehnološkim razvojem 
informacijske družbe, ali pa imajo od njega 
velike koristi. To obsega aplikacije na 
področju e-poslovanja, e-zdravstva, osebne 
varnosti, e-učenja, e-uprave in okolja, pa
tudi določitev potenciala razvoja pri 
uresničevanju splošnih evropskih strategij 
za rast, vključenost in kakovost življenja.

Skupno raziskovalno središče bo s 
prihodnjimi analizami in strategijami, 
povezanimi z družbo znanja, podprlo 
pripravo politik in instrumentov na 
področju tehnologije informacijske družbe, 
ki prispevajo h konkurenčni evropski 
družbi znanja, usmerjenih k prosti in 
odprtokodni programski opremi. 
Pozornost bo namenjena rasti, solidarnosti, 
socialni vključenosti in trajnosti. Skupno 
raziskovalno središče bo prispevalo tudi k 
izvajanju politik EU, ki so tesno povezane 
s tehnološkim razvojem informacijske 
družbe, ali pa imajo od njega velike koristi. 
Skupno raziskovalno središče bo izvajalo 
tudi ocenjevanje vpliva sistemov 
intelektualne lastnine na rast in 
konkurenčnost ter podporo razvoja 
mehanizmov za pretok znanja v digitalni 
dobi.
To obsega aplikacije na področju e-
poslovanja, e-zdravstva, osebne varnosti, e-
učenja, e-uprave in okolja, kot tudi
določitev potenciala razvoja pri 
uresničevanju splošnih evropskih strategij 
za rast, vključenost in kakovost življenja. 
Cilj Skupnega raziskovalnega središča bo 
izboljšanje dostopa invalidnih oseb do 
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družbe znanja. 
Skupno raziskovalno središče bo na 
področju tehnologije informacijske družbe 
usmerjeno h „konvergenci“, da bi ocenilo 
možni vpliv na družbo v smislu 
konkurenčnosti, zasebnosti, lastništva in 
socialne vključenosti. Na področju 
zdravstva (bio-senzorji, nanotehnologija, in 
kognitivne znanosti), varnosti (senzorji, 
javna varnost in osebna integriteta) in 
okolja (spremljanje tehnologij in trajnostno 
okoljsko ravnanje) bo razvijalo aplikacije, 
ki temeljijo na konvergenci.

Skupno raziskovalno središče bo na 
področju tehnologije informacijske družbe 
usmerjeno h „konvergenci“, da bi ocenilo 
možni vpliv na družbo v smislu 
konkurenčnosti, zasebnosti, etike,
lastništva in socialne vključenosti. Na 
področju zdravstva (biosenzorji, 
nanotehnologija, in kognitivne znanosti), 
varnosti (senzorji, javna varnost in osebna 
integriteta) in okolja (spremljanje 
tehnologij in trajnostno okoljsko ravnanje), 
skupaj z oceno možnih socialnih, 
okoljskih in zdravstvenih posledic, bo 
obravnavalo aplikacije, ki temeljijo na 
konvergenci.

Obrazložitev

Socialno-jezikovna skladnost z drugo jezikovno različico.

Predlog spremembe 21
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.5., odstavek 1 

Znanosti o življenju in biotehnologija so 
pomembne za mnoga področja politike, 
kjer lahko močno prispevajo k lizbonskim
ciljem. Ta potencial je zelo razviden na 
področju zdravstva, kmetijstva, hrane, 
okolja in na drugih sektorjih, kjer se 
aplikacije hitro razvijajo. Za zagotovitev 
referenčnih materialov in validiranih metod 
sta potrebna dostop in nadzor nad velikim 
obsegom naprednih biotehnoloških 
instrumentov. Skupno raziskovalno 
središče bo še naprej razvijalo svoje 
sposobnosti na tem področju ob 
upoštevanju zakonskega in predpisnega 
okvira.

Znanosti o življenju in biotehnologija so 
pomembne za mnoga področja politike, 
kjer lahko močno prispevajo k ciljem EU. 
Ta potencial je zelo razviden na področju 
zdravstva, kmetijstva, hrane, okolja in na 
drugih sektorjih, kjer se aplikacije hitro 
razvijajo.
Za zagotovitev referenčnih materialov in 
validiranih metod sta potrebna dostop in 
nadzor nad velikim obsegom naprednih 
biotehnoloških instrumentov. Skupno 
raziskovalno središče bo še naprej razvijalo 
svoje sposobnosti na tem področju ob 
upoštevanju zakonskega in predpisnega 
okvira.

Predlog spremembe 22
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.5., odstavek 2 

Zlasti bo Skupno raziskovalno središče v Zlasti bo Skupno raziskovalno središče v 
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podporo prihodnji zakonodaji izvajalo 
študije o socialno-ekonomskem vplivu 
izbranih aplikacij na področju 
biotehnologije in znanosti o življenju. Z 
integriranimi prizadevanji na področju 
nano-biotehnologije, fizike, biologije in 
kemije, usmerjenimi v tehnike za 
odkrivanje, bo Skupno raziskovalno 
središče prispevalo k razvoju novih 
strategij in tehnologij za spremljanje okolja 
in zdravja, (ekološke) toksikološke študije, 
nadzor hrane in varnost.

podporo prihodnji zakonodaji izvajalo 
študije o socialno-ekonomskem vplivu 
izbranih aplikacij na področju 
biotehnologije in znanosti o življenju. Z 
integriranimi prizadevanji na področju 
nanobiotehnologije, fizike, biologije in 
kemije, usmerjenimi v tehnike za 
odkrivanje, bo Skupno raziskovalno 
središče prispevalo k razvoju novih 
strategij in tehnologij za spremljanje okolja 
in zdravja, (ekološke) toksikološke in 
epidemiološke študije, nadzor hrane in 
varnost. Jasna uporaba previdnostnega 
načela v zvezi z zasebnostjo in etiko bo 
usmerjala to prizadevanje.

Predlog spremembe 23
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.5., odstavek 3, podtočka (1), alinea 1 

– zagotovitev sredstev za zagotavljanje 
kakovosti pri genskem testiranju;

– zagotovitev sredstev za zagotavljanje 
kakovosti in nadzora za zagotavljanje 
ustrezne socialne uporabe pri genskem 
testiranju;

Predlog spremembe 24
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.5., odstavek 3, podtočka (2), alinea 1 

– prihodnje študije razvijajočih se 
biotehnoloških aplikacij pri proizvodnji 
hrane (npr. funkcionalna živila, klonirane 
domače živali in rastlinske „užitne 
vakcine“);

– prihodnje študije o možnih posledicah
razvijajočih se biotehnoloških aplikacij pri 
proizvodnji hrane (npr. funkcionalna živila, 
klonirane domače živali in rastlinske 
„užitne vakcine“);

Predlog spremembe 25
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.1., odstavek 1, alinea 2 

– Okoljski vidiki: ocena posledic dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojev ter 
študije vplivov in učinkovitosti 
kmetijsko-okoljskih ukrepov glede na 
stanje zemlje in vode, biološka 
raznovrstnost in evropske pokrajine; 
analiza povezav med kmetijsko politiko, 

– Okoljski vidiki: ocena posledic dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojev ter 
študije vplivov in učinkovitosti 
kmetijsko-okoljskih ukrepov glede na 
stanje zemlje in vode, biološka 
raznovrstnost in evropske pokrajine; 
analiza povezav med kmetijsko politiko, 
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politiko razvoja podeželja in regionalnimi 
politikami ter njihovih vplivov na 
spremembe rabe zemljišč v Evropi z 
razvojem kazalnikov in prostorskih 
modelov; podpora razvoju usmerjenih 
ozemeljskih strategij za izvajanje 
programov razvoja podeželja; ocena 
vpliva podnebnih sprememb na 
kmetijstvo glede na ukrepe za 
prilagoditev; prispevek k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov (GHG) s 
pomočjo posebnih energetskih rastlin in s 
ponovnim pridobivanjem energije iz 
kmetijskih odpadkov.

politiko razvoja podeželja in regionalnimi 
politikami ter njihovih vplivov na 
spremembe rabe zemljišč v Evropi z 
razvojem kazalnikov in prostorskih 
modelov; vrednotenje ukrepov za 
pospeševanje kmetovanja z nizko porabo 
sredstev in ekološkega kmetovanja; 
podpora razvoju usmerjenih ozemeljskih 
strategij za izvajanje programov razvoja 
podeželja; ocena vpliva podnebnih 
sprememb na kmetijstvo glede na ukrepe 
za prilagoditev; prispevek k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov (GHG) s 
pomočjo posebnih energetskih rastlin in s 
ponovnim pridobivanjem energije iz 
kmetijskih odpadkov.

Predlog spremembe 26
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.1., odstavek 1, alinea 3 

– Stališča proizvajalcev/potrošnikov: 
strateške analize politik na področjih, kot 
so: vpliv reforme SKP na trajnost 
sistemov kmetovanja; odzivnost 
kmetijstva na potrebe potrošnikov: 
opredelitev hrane in nadzor nad njo, vpliv 
zagotavljanja kakovosti in shem 
certificiranja znotraj dobavnih verig ter 
odzivnost na okoljske standarde in 
standarde glede dobrega počutja živali; 
napovedi in analize vpliva politik na 
glavne kmetijske proizvode glede na 
proizvodnjo, svetovni trg, cene, prihodke 
in blaginjo potrošnikov; vpliv sprememb 
trgovinske politike in svetovnih 
blagovnih borz; kmetijske politike v 
okviru razvoja podeželja v povezavi z 
drugimi politikami. Posebna pozornost bo 
posvečena vplivu reforme SKP v novih 
držav članicah in državah kandidatkah.

– Stališča proizvajalcev/potrošnikov: 
strateške analize politik na področjih, kot 
so: vpliv reforme SKP na trajnost 
sistemov kmetovanja; odzivnost 
kmetijstva na potrebe potrošnikov: 
opredelitev hrane in nadzor nad njo, vpliv 
zagotavljanja kakovosti in shem 
certificiranja znotraj dobavnih verig ter 
odzivnost na okoljske standarde in 
standarde glede dobrega počutja živali; 
napovedi in analize vpliva politik na 
glavne kmetijske proizvode glede na 
proizvodnjo, svetovni trg, cene, prihodke 
in blaginjo potrošnikov; vpliv sprememb 
trgovinske politike in svetovnih 
blagovnih borz; kmetijske politike v 
okviru razvoja podeželja v povezavi z 
drugimi politikami. Posebna pozornost bo 
posvečena vplivu reforme SKP v novih 
držav članicah in državah kandidatkah ter 
večnamenskim programom razvoja 
podeželja in njihovi učinkovitosti.

Predlog spremembe 27
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.1., odstavek 2 
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Cilje skupne ribiške politike se bo dosegalo 
z izboljšanjem kakovosti in pravočasnosti 
znanstvenih podatkov in z razvojem 
postopkov za oceno gospodarskega in 
družbenega vpliva možnosti za upravljanje. 
Za ugotavljanje kršitev se bodo uporabljale 
nove tehnologije, vključno z določanjem 
izvora rib na podlagi analize DNK. 
Pozornost bo posvečena tehnikam, ki 
spodbujajo vključenost zainteresiranih 
strani. V skladu z nastajajočo pomorsko 
politiko EU se bodo storitve, razvite za 
ribištvo – npr. spremljanje plovil z 
daljinskim zaznavanjem in elektronsko 
poročanje – razširile tudi na področje 
identifikacije trgovskih plovil. Ocenil se bo 
razvoj rastočega področja ribogojstva.

Cilje skupne ribiške politike se bo dosegalo 
z izboljšanjem kakovosti in pravočasnosti 
znanstvenih podatkov in z razvojem 
postopkov za oceno gospodarskega in 
družbenega vpliva možnosti za upravljanje. 
Za ugotavljanje kršitev se bodo uporabljale 
nove tehnologije, vključno z določanjem 
izvora rib na podlagi analize DNK. 
Pozornost bo posvečena tehnikam, ki 
spodbujajo vključenost zainteresiranih 
strani. V skladu z nastajajočo pomorsko 
politiko EU se bodo storitve, razvite za 
ribištvo – npr. spremljanje plovil z 
daljinskim zaznavanjem in elektronsko 
poročanje – razširile tudi na področje 
identifikacije trgovskih plovil. Ocenil se bo 
razvoj rastočega področja ribogojstva, 
vključno z okoljskimi, socialnimi in 
zdravstvenimi pogoji.

Predlog spremembe 28
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.2., odstavek 2, alinea 6 

– ocena vpliva strukturalnih in kohezijskih 
programov ter podpora opredelitvi in
vrednotenju regionalnih politik EU s 
pomočjo ozemeljskih indikatorjev na 
regionalni in mestni ravni.

– presoja vpliva strukturalnih in 
kohezijskih programov ter podpora 
opredelitvi in vrednotenju regionalnih 
politik EU s pomočjo ozemeljskih 
indikatorjev na regionalni in mestni ravni, 
sosedske politike in njenih akcijskih 
načrtov.

Predlog spremembe 29
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.3., alinea 1 a (novo) 

– razvoj in validacija naprednih metod za 
izboljšanje, zmanjšanje in nadomestitev 
poskusov na živalih pri testiranju 
biotehnoloških zdravil in za določanje 
toksičnosti kemikalij z in vitro celičnimi 
kulturami, visoko zmogljivimi tehnikami 
in toksikogenomiko;

Obrazložitev

Glej obrazložitev poročevalca.



PR\600206SL.doc 17/23 PE 368.074v01-00

SL

Predlog spremembe 30
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.3., alinea 2 

– ocena učinkov na zdravje z 
eksperimentalnim delom, biološkim 
monitoringom, toksikogenomičnimi 
analizami, računalniškimi tehnikami in 
analitičnimi orodji;

– ocena vpliva na zdravje z 
eksperimentalnim delom, biološkim 
monitoringom, toksikogenomičnimi in 
epidemiološkimi analizami, računalniškimi 
tehnikami in analitičnimi orodji;

Predlog spremembe 31
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.3., alinea 3 a (novo) 

– Zdravstvene analize na podlagi treh 
dejavnikov: (i) sindromov in kronične 
izpostavljenosti, (ii) medsebojnim 
vplivanjem s toksičnimi snovmi in 
mešanicami snovi ter (iii) analizo genskih 
polimorfizmov in imunološkimi preskusi, 
vključno s preskusi transformacije in 
aktivacije limfocitov;

Obrazložitev

Medicina okolja se razlikuje od medicine dela tako, da je izpostavljanje odmerkom snovi, ki 
povzročajo zastrupitev, lahko majhno, vendar je stalno; to področje potrebuje orodja za 
primerne analize: analiza temelji na treh delih in omogoča upoštevanje različnih genskih 
profilov posameznikov, ki povzročajo večjo občutljivost nekaterih na določene strupene snovi.

Predlog spremembe 32
Priloga, oddelek 3, točka 3.3.1., odstavek 2, alinea 4 

– varnost meja in upravljanje z njimi s 
pomočjo standardov in testiranja za 
biometrične senzorje, nadzornih sistemov 
za odkrivanje nezakonite trgovine, 
nadzorovanja tokov migracij;

– varnost meja in upravljanje z njimi s 
pomočjo standardov in testiranja za 
biometrične senzorje, nadzornih sistemov za 
odkrivanje nezakonite trgovine, 
nadzorovanja tokov migracij, s posebnim 
poudarkom na preprečevanju kršitev 
človekovih pravic;

Obrazložitev

Trgovina z ljudmi povzroča očitno kršitev osnovnih človekovih pravic.
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Predlog spremembe 33
Priloga, oddelek 3, točka 3.3.3., odstavek 2, alinea 6 a (novo) 

– razvoj in validacija naprednih metod za 
izboljšanje, zmanjšanje in nadomestitev 
poskusov na živalih pri testiranju 
biotehnoloških zdravil in za določanje 
toksičnosti kemikalij z in vitro celičnimi 
kulturami, visoko zmogljivimi tehnikami 
in toksikogenomiko;

Predlog spremembe 34
Priloga, oddelek 3, točka 3.4., odstavek 1

Skupno raziskovalno središče bo podpiralo 
odločanje EU v okviru inštrumentov za 
zunanje odnose (razvojno sodelovanje, 
trgovina) in inštrumente za odziv v kriznih 
situacijah, vključno z inštrumenti za 
stabilnost in humanitarno pomoč.

Skupno raziskovalno središče bo podpiralo 
odločanje EU v okviru instrumentov za 
zunanje odnose (razvojno sodelovanje, 
trgovina) in instrumente za odziv v kriznih 
situacijah ter mirno reševanje sporov, 
vključno z instrumenti za stabilnost in 
humanitarno pomoč.

Obrazložitev

Cilj skupnega raziskovalnega središča je tudi podpiranje politik EU.

Predlog spremembe 35
Priloga, oddelek 3, točka 3.4.2, odstavek 4

Okrepilo se bo sodelovanje z glavnimi 
akterji (FAO, EUMETSAT, WFP, ESA 
GMESGMFS).

Okrepilo se bo sodelovanje z glavnimi 
akterji (UNEP, FAO, EUMETSAT, WFP, 
ESA GMESGMFS).

Obrazložitev

Program Združenih narodov za okolje je velika mednarodna organizacija.

Predlog spremembe 36
Priloga, oddelek 3, točka 3.4., podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 1
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Med izvajanjem tega posebnega programa 
in raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z 
naslednjimi: varstvo človekovega 
dostojanstva in življenja, varstvo osebnih 
podatkov in zasebnosti, kakor tudi živali in 
okolja v skladu s pravom Skupnosti in 
najnovejšimi različicami ustreznih 
mednarodnih konvencij in kodeksov 
ravnanja, npr. Helsinško deklaracijo, 
Konvencijo Sveta Evrope o človekovih 
pravicah in biomedicini, podpisano v 
Oviedu dne 4. aprila 1997, in njenimi 
dodatnimi protokoli, Konvencijo ZN o 
otrokovih pravicah, Splošno deklaracijo o 
človeškem genomu in človekovih pravicah, 
ki jo je sprejel Unesco, Konvencijo ZN o 
biološkem in toksičnem orožju (BTWC), 
Mednarodno pogodbo o rastlinskih genskih 
virih za kmetijstvo in prehrano ter 
ustreznimi resolucijami Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO).

Med izvajanjem tega posebnega programa 
in raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati in upoštevati 
temeljna etična načela. Sem med drugim 
sodijo načela iz Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij in kodeksov ravnanja, npr. 
Helsinško deklaracijo, Konvencijo Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisano v Oviedu z dne 4. 
aprila 1997, in njenimi dodatnimi 
protokoli, Konvencijo ZN o otrokovih 
pravicah, Splošno deklaracijo o človeškem 
genomu in človekovih pravicah, ki jo je 
sprejel Unesco, Konvencijo ZN o 
biološkem in toksičnem orožju (BTWC), 
Mednarodno pogodbo o rastlinskih genskih 
virih za kmetijstvo in prehrano ter 
ustreznimi resolucijami Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO).

Obrazložitev

Prav tako je treba vključiti temeljna etična načela iz Protokola o zaščiti in dobrem počutju 
živali. Pri vseh raziskovalnih dejavnostih, ki jih podpira okvirni program, je treba upoštevati 
praktične posledice teh načel, tudi z vidika spremembe poteka etičnega pregleda Komisije.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in meni, da ustrezno nadaljuje dejavnosti 
Skupnega raziskovalnega središča, ki si v podporo politikam EU prizadeva zagotavljati 
znanstveno svetovanje in tehnično strokovno znanje ter izkušnje. Kljub temu je za okrepitev 
vloge, razširitev dejavnosti in spodbujanje vidikov, usmerjenih v potrošnika, Skupnega 
raziskovalnega središča predloženih več predlogov.

Vloga Skupnega raziskovalnega središča

Skupno raziskovalno središče, ki je nastalo leta 1957, je organizacija, ki temelji na raziskavah 
in podpira politiko ter je sestavni del Evropske komisije. Njegova glavna naloga je, da 
načrtovalcem politike, zlasti Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu, zagotavlja 
neodvisno znanstveno in tehnično podporo. Skupno raziskovalno središče podpira evropske 
institucije pri oblikovanju ključnih evropskih politik, in ker se posebej ukvarja z meritvami, 
analizami in preskusi, zagotavlja znanstveno podlago, ki je potrebna za zakonodajne postopke 
EU.

Poročevalec je vseeno prepričan, da mora biti Skupno raziskovalno središče bolj odprto za 
zunanji svet, ker izvaja raziskave, na katere bi bili državljani EU ponosni, če bi vedeli zanje 
seveda ob zagotavljanju potrebne zaupnosti. Skupno raziskovalno središče mora biti bolj 
odprto za sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki bi lahko izrazile potrebo po 
raziskavah.

Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča

Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča, ki jih predlaga poseben program, obravnavajo 
štiri politične teme:

– blaginja v družbi, bogati z znanjem,
– solidarnost in odgovorno upravljanje virov,
– varnost in svoboda,
– Evropa kot svetovni partner.

Te politične teme zajemajo veliko različnih raziskovalnih dejavnosti, ki so razporejene v 
natančnejših agendah. Kljub razvejitvi je treba nekatere od teh zelo pomembnih dejavnosti 
nadalje okrepiti:
o zdravje: študije o izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, standardih merjenja kakovosti 

zraka na prostem in v zaprtih prostorih, varovanju zdravja in varstvu potrošnika, javnem 
zdravju;
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o okolje: nadzor emisij iz vozil v skladu z EC4 in EC5, obširna študija o zdravstvenih in 
okoljskih izzivih nanotehnologije ter kartiranje podnebnih in naravnih katastrof,
zdravstvena ekologija;

o kmetijstvo: kmetijstvo z nizko porabo sredstev, ekološko kmetovanje, sledljivost GSO;
o mednarodno sodelovanje in zlasti zunanje zadeve v zvezi z evropsko sosedsko politiko;
o obnovljivi viri energije: potrditev in pregled tehnologij obnovljivih virov;
o ECVAM in spodbujanje učinkovitih metod nadomestnega preskušanja; 
o družboslovje, znanost in družba, vključno z vzajemnim delovanjem družboslovja in 

naravoslovja, v zvezi s potrebo po bolj interdisciplinarnem delu v Skupnem 
raziskovalnem središču;

o IKT: prosta in odprtokodna programska oprema, vključno s pravnim varstvom. (Skupno 
raziskovalno središče je izdelalo programsko opremo, ki se razširja le z licenco GPL. Ta 
preskus se ni le ponavljal, ampak tudi razširil, in sicer zlasti pravni vidiki v zvezi s 
pravicami intelektualne lastnine. To bi olajšalo razširitev dela Skupnega raziskovalnega 
središča in zagotovilo pravni okvir za programsko opremo, ki jo izdeluje Generalni 
direktorat Komisije). 

Skupno raziskovalno središče kot javni raziskovalni inštitut

A. Odprta znanost

Skupno raziskovalno središče, ki se večinoma financira z javnimi sredstvi, ustvarja znanje, ki 
bo, ko bo mogoče, spremenjeno v znanje, dostopno javnosti in zlasti znanstveni skupnosti. 
Znanost je odvisna od dostopa do dejanskih podatkov in njihove uporabe, znanstvene 
raziskave pa postajajo vedno bolj bogate s podatki in ne glede na to, ali je področje 
meteorologija, genomika, medicina ali visokoenergetska fizika, so odvisne od razpoložljivosti 
večnamenskih zbirk podatkov, od večnamenskih javnih in zasebnih virov ter od odprtosti do 
enostavne rekombinacije, iskanja in obdelave.
Hkrati se spreminja vloga javnih sredstev za raziskave: raziskovalce, ki se financirajo z 
javnimi sredstvi, se spodbuja, da si zagotovijo morebitno gospodarsko uporabo svojih 
raziskav. Univerze so postale partnerji pri razvoju raziskav in izkoriščanju njihovih izsledkov. 
Ta proces je v mnogih primerih dal izvrstne rezultate, vendar je ustvaril zapletene pravne 
zahteve. Poraba časa in denarja za takšno zapleteno pravno delo z več strankami lahko oteži 
uveljavljanje intelektualne lastnine, ker so stroški odvetniškega dela višji od koristi, ki jih ima 
izdelek na odprtem trgu, ko se pravno delo zaključi. To zadržuje znanstvene inovacije, ker se 
vrednost znanstvenih informacij povečuje v povezavi z drugimi znanstvenimi informacijami 
in imajo brez zakonske podlage zelo nizko vrednost. Veliko znanstvenikov je izpostavilo 
ironijo, da v zgodovinskem trenutku, ko imamo tehnologije, ki dovoljujejo razpoložljivost in
razširjeno obdelavo znanstvenih podatkov na svetovnem trgu, zakonske omejitve prenosa 
otežujejo povezovanje.

Zato se poročevalcu zdi primerno, da Skupno raziskovalno središče preuči model ustvarjalne 
splošne znanosti in Berlinske deklaracije o odprtem dostopu. Prispevki odprtega dostopa 
vključujejo izvirne izsledke znanstvenih raziskav, neobdelane podatke in metapodatke, 
izvirno gradivo, digitalne predstavitve slikovnega in grafičnega gradiva ter večpredstavnostno 



PE 368.074v01-00 22/23 PR\600206SL.doc

SL

učno gradivo. Prispevki odprtega dostopa morajo izpolnjevati dva pogoja: 

1. Avtor/avtorji in lastnik/lastniki pravic takšnih prispevkov zagotovi/zagotovijo vsem 
uporabnikom prost, nepreklicen ter svetovno razširjen dostop in pravico do dostopa ter 
licenco za javno kopiranje, uporabo, širjenje, prenos in pregledovanje dela, pravico do 
ustvarjanja in širjenja del, ki izhajajo iz prispevka, v katerem koli digitalnem mediju za 
kakršen koli odgovoren namen, ki je predmet ustrezne dodelitve avtorstva (standardi 
skupnosti bodo nadalje zagotavljali mehanizme za uveljavitev dodelitve in odgovorne 
uporabe objavljenih del, kar zagotavljajo danes), in pravico do manjšega števila kopij za 
osebno uporabo.

2. Popolna različica dela in vse dodatno gradivo, vključno s kopijo z zgoraj navedenim 
dovoljenjem v ustrezni standardni elektronski obliki se pošlje (in tako objavi) na vsaj eno 
spletno mesto z uporabo ustreznih tehničnih standardov (kot so opredelitve odprtega arhiva), 
ki ga podpira in vzdržuje akademska ustanova, inštitut, vladna agencija ali druga dobro 
uveljavljena organizacija, ki skuša omogočiti odprt dostop, neomejeno razširjanje, 
interoperabilnost in dolgoročno shranjevanje. 

B. Neodvisna znanost

Druga ključna vloga Skupnega raziskovalnega središča je, da zagotavlja javne vire 
znanstvenih spoznanj, ko zakonodajalec potrebuje nevtralno ter neodvisno znanstveno 
strokovno znanje in izkušnje. To neodvisnost Skupnega raziskovalnega središča je treba 
zagotoviti, zato poročevalec meni, da je 10–15 % javnih razpisov zadovoljiva številka.

C. Znanost v družbi

Končno je Skupno raziskovalno središče ključna ustanova, ki lahko prispeva k povečanju 
zaupanja javnosti v znanost, ker zagotavlja neodvisne raziskave s programom, ki temelji na 
potrebah evropske družbe. To je zdaj zelo pomembno, ker veliko Evropejcev ne zaupa v 
veliko področij znanstvenega dela, kar je v govoru na Dunaju poudaril komisar Potočnik.

Razširjena vloga Skupnega raziskovalnega središča

Podporo Skupnega raziskovalnega središča pri zagotavljanju znanstvene podlage za 
zakonodajo EU je treba razširiti na druge institucije in jo v primeru Evropskega parlamenta 
povečati. Poročevalec obžaluje, da Evropski parlament nezadostno uporablja strokovno 
znanje in izkušnje Skupnega raziskovalnega središča, kjer bi bila takšna podpora v veliko 
pomoč zakonodajalcem v postopku sprejemanja odločitev (ob upoštevanju dejstva, da je več 
kot 25 % zakonodaje EU nastalo na tehnični ali znanstveni podlagi). Za pospeševanje 
vzajemnega sodelovanja so se nadaljevale dejavnosti stabilne povezovalne skupine med EP in 
Skupnim raziskovalnim središčem, da se nadaljuje, kar je 13. 9. 2002 sprejel Svet za 
konkurenčnost1. 

  
1 Glej uradno izjavo Komisije, dodatek k zapisniku 2451. srečanja Sveta EU za konkurenčnost, ki je potekalo v 
Bruslju, z dne 13. septembra 2002 (12S23/02ADD1rev1, 21.10. 2002). 
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Etika

Med izvajanjem tega posebnega programa in raziskovalnih dejavnosti, ki izhajajo iz njega, je 
treba spoštovati temeljna etična načela. Sem med drugim spadajo načela iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, vključno z naslednjimi: varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v skladu s 
pravom Skupnosti in najnovejšimi različicami ustreznih mednarodnih konvencij in kodeksov 
ravnanja, npr. Helsinško deklaracijo, Konvencijo Sveta Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisano v Oviedu z dne 4. aprila 1997, in njenimi dodatnimi protokoli, 
Konvencijo ZN o otrokovih pravicah, Splošno deklaracijo o človeškem genomu in človekovih 
pravicah, ki jo je sprejel Unesco, Konvencijo ZN o biološkem in toksičnem orožju (BTWC), 
Mednarodno pogodbo o rastlinskih genskih virih za kmetijstvo in prehrano, resolucijo 
Generalne skupščine Združenih narodov z dne 8. marca 2005 (A/RES/59/280), resolucijami 
Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2005 o trgovini s človeškimi jajčnimi celicami in z 
dne 26. oktobra 2005 o patentiranju biotehnoloških izumov ter ustreznimi resolucijami 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). 

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov morajo 
udeleženci v raziskovalnih projektih spoštovati trenutne zakonske in podzakonske predpise ter 
etična merila v državah, kjer raziskave potekajo. V vsakem primeru se uporabljajo nacionalni 
predpisi in nobena raziskava, ki je prepovedana v kateri koli dani državi članici ali drugi 
državi, se ne bo podpirala s financiranjem Skupnosti, ki se bo izvajalo v tej državi članici ali 
drugi državi. 

Kjer je primerno, izvajalci raziskovalnih projektov pred začetkom izvajanja dejavnosti RTR 
pridobijo soglasje ustreznih nacionalnih ali lokalnih odborov za etiko. Komisija bo tudi 
sistematično izvajala etični pregled predlogov, ki obravnavajo občutljiva vprašanja ali kjer 
etični vidiki niso ustrezno obravnavani. 

Protokol o zaščiti in dobrem počutju živali, ki je priloga k Pogodbi, zahteva, da Skupnost pri 
oblikovanju in izvajanju politik Skupnosti v celoti upošteva zahteve po dobrem počutju živali. 
Direktiva Sveta 86/609/EGS o varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge 
znanstvene namene, zahteva, da morajo biti vsi poskusi načrtovani tako, da se izognejo 
povzročanju stisk in nepotrebnih bolečin ter trpljenja poskusnih živali, vključno z uporabo 
najmanjšega števila živali;
z uporabo živali z najnižjo mero nevrofiziološke občutljivosti ter povzročanjem najmanjše 

možne bolečine, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb. Spreminjanje genske dediščine živali in 
kloniranje živali je zagotovljeno in spoštujejo se načela biološke raznovrstnosti. Med 
izvajanjem tega programa bo Komisija redno spremljala najnovejša znanstvena spoznanja ter 
nacionalne in mednarodne predpise, tako da bo lahko upoštevala kakršen koli razvoj 
dogodkov. 

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


