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RÖVID INDOKOLÁS

A „Horizont 2020” keretprogram részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet az uniós kutatási és innovációs programot (2014–2020) 
létrehozó javaslatcsomag egyik eleme. A rendelet megállapítja az egyes jogalanyok számára a 
kutatáshoz és a kutatástámogató tevékenységekhez nyújtható különböző típusú 
finanszírozásokra, valamint a kutatás eredményeinek terjesztésére és kiaknázására vonatkozó 
szabályokat. 

Az előadó véleménye szerint a Fejlesztési Bizottság számára e javaslat jelentősége annak 
biztosításában áll, hogy a Horizont 2020 keretprogram a fejlődő országbeli szereplők előtt is 
nyitva álljon, továbbá hogy az európai kutatási kiválóságra és az Európa 2020 stratégiára 
helyezett hangsúly nyomán Európa ne kerüljön az úgynevezett „erődítmény Európa” 
helyzetébe. 

Ha az Unió világszinten vezető szerepet kíván betölteni a kutatás és az innováció területén, 
akkor együtt kell dolgoznia a világ különböző részeinek szereplőivel, támaszkodnia kell 
különleges szakértelmükre és kezelnie kell a globális kihívásokat. A Horizont 2020 program 
ezáltal hozzájárul többek között az egészségüggyel és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, miközben kutatási kapacitást és ismereteket épít ki a harmadik 
országokban. Mindez az Unió és a harmadik országbeli partnereinek kölcsönös érdekét 
szolgálja, valamint jól illeszkedik a politikák fejlesztési célú koherenciájának elvébe. A 
kutatási együttműködés ezenkívül az olyan – különösen a közepes jövedelmű – országokkal 
való együttműködés formájaként is hasznosnak bizonyulhat, amelyek a 2014–2020 közötti új 
fejlesztési együttműködési eszköz alapján már nem részesülnek az Unió kétoldalú 
támogatásában.  

Az előadó üdvözli a szabályok egyszerűsítésére és a kkv-k fokozott részvételére irányuló 
javaslatokat. Számos kkv segíthet innovatív megoldásokat találni a globális társadalmi 
kihívásokra, ezért ki kell aknázni a szakértelmüket. Üdvözli a bevezetett rugalmas 
finanszírozási módszereket, a különböző ösztönzőket is beleértve, üdvözli továbbá a kutatási 
publikációkhoz való nyílt hozzáférés támogatásának folytonos elvét. 

Véleménye szerint ugyanakkor a fejlődő országok érdekeinek jobb előmozdítása érdekében 
tovább kellene szigorítani a szabályokat, valamint pontosítani kellene azokat. 

E véleménytervezet ezért biztosítani kívánja, hogy a kevésbé fejlett országok kutatói, 
kutatóintézetei és vállalkozásai részt tudjanak venni a kutatási program finanszírozásában 
részesülő projektekben, valamint a köz-magán és a közszektoron belüli társulásokban. 

Célja továbbá, hogy az említett szereplők, valamint a civil társadalom valamennyi tagja 
hozzáférjen a kutatási eredményekhez, az adatokat és az innovációt is beleértve. 

MÓDOSÍTÁS

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
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bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
olyan következetes, átfogó és átlátható 
rendszert kell alkotniuk, amely a lehető 
leghatékonyabb végrehajtást biztosítja, 
miközben figyelembe veszi annak 
szükségességét, hogy az egyszerűsített 
eljárásoknak köszönhetően a keretprogram 
összes résztvevője – és különösen a kis- és 
középvállalkozások – számára egyszerű 
legyen a keretprogramban való részvétel.
Az uniós pénzügyi segítségnyújtás többféle 
formában történhet.

(9) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
olyan következetes, átfogó és átlátható 
rendszert kell alkotniuk, amely a lehető 
leghatékonyabb végrehajtást biztosítja, 
miközben figyelembe veszi annak 
szükségességét, hogy az egyszerűsített 
eljárásoknak köszönhetően a keretprogram 
összes résztvevője – és különösen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a civil 
társadalmi szervezetek, köztük a fejlesztési 
együttműködéssel foglalkozó szervezetek –
számára egyszerű legyen a 
keretprogramban való részvétel. Az uniós 
pénzügyi segítségnyújtás többféle 
formában történhet.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A hetedik keretprogram (2007–2013) 
cselekvéseiben a vállalkozások, a 
kutatóközpontok és az egyetemek 
részvételére, valamint a kutatási 
eredmények terjesztésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2006. 
december 18-i 1906/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrehozott és a Bizottság által kezelt 
résztvevői garanciaalap fontos 
védőmechanizmusnak bizonyult, és 
enyhítette a kötelezettségeiket nem teljesítő 
résztvevők lejárt és vissza nem fizetett 

(16) A hetedik keretprogram (2007–2013) 
cselekvéseiben a vállalkozások, a 
kutatóközpontok, az egyetemek és a civil 
társadalmi szervezetek részvételére, 
valamint a kutatási eredmények 
terjesztésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 2006. december 18-
i 1906/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján létrehozott és a 
Bizottság által kezelt résztvevői 
garanciaalap fontos védőmechanizmusnak 
bizonyult, és enyhítette a kötelezettségeiket 
nem teljesítő résztvevők lejárt és vissza 
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tartozásaival kapcsolatos kockázatokat.
Ezért új résztvevői garanciaalapot (a 
továbbiakban: Alap) kell létrehozni. Az 
igazgatás hatékonyságának növelése és a 
résztvevők kockázatainak jobb fedezése 
érdekében az Alapnak az 1982/2006/EK 
határozattal, az Európai Atomenergia-
közösség (Euratom) nukleáris kutatási és 
képzési tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramjáról (2007–2011) 
szóló 2006. december 18-i tanácsi 
határozattal, az Európai Atomenergia-
közösség keretprogramjának létrehozásáról
(2012–2013) szóló, 2011. X-i 
[…]/Euratom tanácsi határozattal, a(z) 
XX/XX/EU rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelettel), 
valamint az Európai Atomenergia-
közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogramot kiegészítő 
kutatási és képzési programjáról (2014–
2018) szóló XX/XX/Euratom tanácsi 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó Euratom-
rendelettel) létrehozott program hatálya alá 
tartozó cselekvésekre egyaránt ki kell 
terjednie. Az Alap által nyújtott fedezet az 
uniós szervektől eltérő szervezetek által 
igazgatott programokra nem terjed ki.

nem fizetett tartozásaival kapcsolatos 
kockázatokat. Ezért új résztvevői 
garanciaalapot (a továbbiakban: Alap) kell 
létrehozni. Az igazgatás hatékonyságának 
növelése és a résztvevők kockázatainak 
jobb fedezése érdekében az Alapnak az 
1982/2006/EK határozattal, az Európai 
Atomenergia-közösség (Euratom) 
nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2011) szóló 
2006. december 18-i tanácsi határozattal, 
az Európai Atomenergia-közösség 
keretprogramjának létrehozásáról (2012–
2013) szóló, 2011. X-i […]/Euratom 
tanácsi határozattal, a(z) XX/XX/EU 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelettel), 
valamint az Európai Atomenergia-
közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogramot kiegészítő 
kutatási és képzési programjáról (2014–
2018) szóló XX/XX/Euratom tanácsi 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó Euratom-
rendelettel) létrehozott program hatálya alá 
tartozó cselekvésekre egyaránt ki kell 
terjednie. Az Alap által nyújtott fedezet az 
uniós szervektől eltérő szervezetek által 
igazgatott programokra nem terjed ki.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek
védelmében a hasznosítás kapcsán további 

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, és előírásokat
kell tartalmazniuk különösen arra
vonatkozóan, hogy a társadalmi kihívások 
kezelése érdekében, illetve az európai
stratégiai érdekek vagy fontos globális 
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feltételek legyenek érvényesíthetők. közérdek védelmében az eredményekhez 
és az adatokhoz való nyitott hozzáférés 
vagy egyéb terjesztés tekintetében vagy a
további hasznosítás, a terjesztés vagy a 
licenszjog kapcsán további feltételek 
legyenek érvényesíthetők.

Indokolás

A jelentős társadalmi kihívások – például a vírusok és járványok elleni küzdelem, az 
éghajlatváltozás következményeinek enyhítése, az elsivatagosodás elleni küzdelem –
tekintetében hangsúlyos közérdek fűződik az eredmények gyors és széles körű terjesztéséhez, 
valamint a felderítő kutatás termékeihez való általános hozzáférés megfelelő engedélyezés 
útján történő biztosításához.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Minden kutatás és innováció azon 
alapul, hogy a tudósok, kutatóintézetek, 
vállalkozások és polgárok világszerte 
szabadon hozzáférhessenek a tudományos 
információkhoz, megoszthassák és 
felhasználhassák azokat. Ez különösen 
fontos az olyan fejlődő országok szereplői 
számára, amelyekben javítani kell a helyi 
kutatási kapacitást, és amelyeknek az 
Unió partnereivel való együttműködése 
segíti a közös globális kihívások kezelését 
és hozzájárul az Unió kutatási 
kiválóságához. Az ismeretek 
terjesztésének és hasznosításának 
fokozása érdekében általános szabállyá 
kell tenni azon tudományos 
publikációkhoz való – a hetedik 
keretprogramban már szereplő –
ingyenes, nyílt hozzáférést, amelyek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
közfinanszírozásában részesülnek. A 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
jogszabályoknak megfelelően a 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
emellett elő kell mozdítania a 
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közpénzekből finanszírozott kutatás révén 
előállított vagy gyűjtött tudományos 
adatokhoz való nyílt hozzáférést azzal a 
céllal, hogy 2020-ra általános szabállyá 
váljon az ilyen adatokhoz való nyílt 
hozzáférés.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Az adófizetők által finanszírozott 
kutatásokhoz kapcsolódó társadalmi 
kötelezettségeken alapuló egyedi 
engedélyezési modelleket kell 
előmozdítani az olyan technológiák 
eredményeire vonatkozóan, amelyek 
potenciális lehetőségeket hordoznak 
magukban a főbb társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából – ilyen például a 
fejlesztés orvosi technológiává történő 
továbbfejlesztése többek között a kórisme-
megállapítás, illetve a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztés terén –, vagy az 
éghajlatváltozás káros hatásai ellen 
folytatott küzdelem céljaira szolgáló 
technológiák esetében.

Indokolás

Az egyetemek, közintézmények vagy nem kormányzati szervezetek által kifejlesztett 
engedélyezési modellek, például a méltányos hozzáférési engedélyezés, a társadalmi
szempontból felelős engedélyezés vagy a globális hozzáférési engedély az engedélyezési 
szerződések olyan végrehajtásának felelnek meg, amelynek célja a kutatási eredményekből 
származó társadalmi haszon maximalizálása.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19c) A szabályoknak garantálniuk kell, 
hogy a harmadik országok kutatói, 
kutatóintézetei, vállalkozásai és 
állampolgárai szabadon hozzáférhessenek 
a tudományos publikációkhoz, a fejlődő 
országok tekintetében pedig biztosítaniuk 
kell a szabad hozzáférést azokhoz a 
kutatásokhoz, amelyek hasznosak 
lehetnek az egészséggel, valamint az 
éhezés és az alultápláltság elleni 
küzdelemmel kapcsolatos kihívások 
kezelésében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19d) Az ajánlatok kiválasztási 
eljárásában a hatásra vonatkozó 
kritériumnak magába kell foglalnia a 
kutatási eredmények és adatok 
terjesztésének és közzétételének lehetséges 
kiterjedését is, prioritásban részesítve 
azokat a projekteket, amelyek a terjesztés 
és hasznosítás szélesebb körű potenciális 
lehetőségét hordozzák.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19e) A szabadalmazott tudományos 
adatok megosztásának, valamint az 
együttműködésre irányuló erőfeszítések és 
a különleges technológiai szükségletek 
kielégítését célzó kutatási-fejlesztési 
együttműködés fokozásának lehetővé 
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tétele érdekében ösztönözni kell az ún. 
„szabadalmi csoportok” létrehozását, 
különösen az európai szintű vagy globális 
társadalmi kihívásokkal összefüggésben. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kiadást is, de nem beleértve 
az eredmények oltalom alá helyezés és a 
hasznosítás céljából megvalósuló közlést;

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kiadást is, de nem beleértve 
az eredmények oltalom alá helyezés és a 
hasznosítás céljából megvalósuló közlést, a 
kutatás eredményét ismertető cikkeket, 
többek között a szakmai lektorálást is 
végző folyóiratokban teljesített 
tudományos publikációkat;

Indokolás

A kutatás eredményeinek publikálása a tudományos módszer lényeges részét képezi. Ha e 
publikációk kísérleteket vagy számításokat ismertetnek, akkor elegendő részletet kell 
közölniük ahhoz, hogy egy független kutató a kísérletet vagy a számításokat az eredmények 
ellenőrzése érdekében megismételhesse.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „hasznosítás”: az eredmények 
közvetlen felhasználása termék vagy 
folyamat kifejlesztése, létrehozása és piaci 
értékesítése céljaira, illetve szolgáltatás 
létrehozására és nyújtására;

Módosítás 11
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „méltányos és ésszerű feltételek”: 
olyan feltételek – többek között 
jogdíjmentesség is –, amelyek figyelembe 
veszik a hozzáférés igénylésének sajátos 
körülményeit és/vagy a tervezett 
felhasználás hatókörét, időtartamát vagy 
egyéb jellemzőit;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogalany”: a vállalkozás, a 
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

10. „jogalany”: a vállalkozás, a 
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, 
ideértve a nonprofit és civil társadalmi 
szervezeteket is;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság 
kérésre köteles az Unió intézményei és 
szervei, valamint bármely tagállam vagy
társult ország rendelkezésére bocsátani 
bármely birtokában lévő hasznos 
információt bármely olyan résztvevő
eredményeivel kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült, amennyiben 

A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság 
kérésre köteles az Unió intézményei és 
szervei, valamint bármely tagállam, társult
vagy harmadik ország rendelkezésére 
bocsátani bármely birtokában lévő hasznos 
információt bármely olyan résztvevő által 
egy cselekvés keretében létrehozott 
eredménnyel kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült, amennyiben 
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mindkét következő feltétel teljesül: mindkét következő feltétel teljesül:

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vonatkozó munkaprogram a
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező jogalanyok esetében 
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt
abban az esetben, ha a tagállamok 
jogalanyainak az adott harmadik ország 
kutatási és innovációs programjaiban való 
részvételére irányadó feltételek sértik az 
Unió érdekeit.

(2) A vonatkozó munkaprogram korlátozza 
és kizárja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a jogalanyok (ideértve bármely 
hozzájuk kapcsolódó jogalanyt is), 
amelyek részvétele az általuk követett 
célkitűzések, letelepedési helyük, 
tevékenységeik természete vagy helyszíne 
alapján jogsértő vagy okot ad az Unió 
számára annak felismeréséhez, hogy a 
segítségnyújtás vagy támogatás 
hozzájárulhat a nemzetközi jog (ideértve a 
nemzetközi humanitárius jogot is) súlyos 
megsértésével létrejött helyzet 
fenntartásához, amennyiben e jogsértést 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Biztonsági Tanácsa határozatban 
megállapította, illetve a Nemzetközi 
Bíróság ítéletben vagy szakvéleményében 
kinyilvánította;
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan harmadik országban székhellyel 
rendelkező vállalkozások, amely off-shore 
pénzügyi központként működik, adókat 
nem alkalmaz vagy pusztán névleges 
adókat vet ki, a külföldi adóhatóságokkal 
tényleges információcserét nem folytat, a 
jogalkotási, jogi vagy közigazgatási 
rendelkezések tekintetében kellő 
átláthatósággal nem rendelkezik vagy 
tényleges helyi jelenlétet nem ír elő;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan harmadik országban székhellyel 
rendelkező vállalkozások, amelyben a 
tagállamokból származó jogalanyoknak a 
szóban forgó harmadik országban folyó 
kutatási és innovációs programokban való 
részvételére vonatkozóan előírt feltételek 
az Unió érdekeit sértő feltételeknek 
tekinthetők.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
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cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van, 
mivel a jogalany határokon átnyúló 
versenyt tud folytatni, és európai 
dimenzióval rendelkező, globális 
természetű társadalmi kihívásokkal 
foglalkozik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
koordinációs és támogatási cselekvések és 
a képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a minimumfeltétel egyetlen 
jogalany részvétele.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
koordinációs és támogatási cselekvések és 
a képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a minimumfeltétel egyetlen 
jogalany részvétele, mivel a jogalany 
határokon átnyúló versenyt tud folytatni, 
és európai dimenzióval rendelkező, 
globális természetű társadalmi 
kihívásokkal foglalkozik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően tartalmazniuk 
kell az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére vonatkozó terv tervezetét.

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően tartalmazniuk 
kell az eredmények hasznosítására 
vonatkozó terv tervezetét, amennyiben a 
hasznosítást a pályázati felhívás elvárja 
vagy előírja, továbbá az eredmények 
terjesztésére vonatkozó tervet, amely 
többek között kitér az adatkezelésre és az 
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eredmények megosztására is.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az új gyógyászati technológiák, 
többek között a kezelések, az oltóanyagok 
vagy az orvosdiagnosztika terén való 
fejlesztés lehetőségét magában hordozó 
valamennyi – de különösen a ritka, a 
szegénységgel összefüggő és az 
elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos –
kutatási javaslatnak magában kell 
foglalnia azon stratégiák vizsgálatát, 
amelyek révén biztosítható az e 
technológiákhoz való azonnali és a lehető 
legszélesebb körű hozzáférés, illetve e 
technológiák terjesztése és kiaknázása, 
amennyiben az adott technológiához való 
hozzáférés hiánya közegészségügyi 
veszélyt jelentene.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hatásra vonatkozó kritériumnak 
magában kell foglalnia a kutatási 
eredmények és adatok terjesztésének és 
közzétételének lehetséges kiterjedését is, 
prioritásban részesítve azokat a 
projekteket, amelyek a terjesztés és 
hasznosítás szélesebb körű potenciális 
lehetőségét hordozzák.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletben meghatározott 
jogokon és kötelezettségeken túlmenően a 
támogatási megállapodás a hozzáférési 
jogokkal, a hasznosítással és a terjesztéssel 
összefüggésben meghatározhat további, az 
egyes résztvevőkre vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket.

(3) Az e rendeletben meghatározott 
jogokon és kötelezettségeken túlmenően a 
támogatási megállapodás a hozzáférési 
jogokkal, a hasznosítással és a terjesztéssel 
összefüggésben meghatározhat további, az 
egyes résztvevőkre vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket. E további jogoknak és 
kötelezettségeknek – adott esetben és 
figyelembe véve mind az Unió külső és 
fejlesztési célkitűzéseit, mind a társadalmi 
kihívások kezelésére irányuló nemzetközi 
együttműködés szükségességét – arra kell 
irányulniuk, hogy a társadalmilag felelős 
engedélyezési stratégiák útján biztosítsák 
az eredmények uniós és azon kívüli 
lakosok számára való lehető legszélesebb 
körű terjesztését, kiaknázását és 
engedélyezését.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértők kijelölésével 
összefüggésben megfelelő intézkedéseket 
kell tenni a nemek közötti egyensúly és a 
földrajzi sokféleség biztosítására.

A független szakértők kijelölésével 
összefüggésben megfelelő intézkedéseket 
kell tenni az érintett valamennyi érdek és a 
nemek közötti egyensúly és a földrajzi 
sokféleség biztosítására.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv megtesz minden 
szükséges lépést annak biztosítására, hogy 
a szakértő részéről az általa 
véleményezendő üggyel kapcsolatban ne 
álljon fenn összeférhetetlenség.

(3) A Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv megtesz minden 
szükséges lépést annak biztosítására, hogy 
a szakértő részéről az általa 
véleményezendő üggyel kapcsolatban ne 
álljon fenn összeférhetetlenség, kezdve a 
szakmai tevékenységéről és pénzügyi 
érdekeltségeiről – úgymint szabadalmak 
és részesedések – szóló teljeskörű 
nyilatkozat közzétételével. Az érintett vagy 
összeférhetetlen személyeket „személyes 
minőségükben”eltiltják az ülésen való 
részvételtől.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
VII a fejezet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIIa. fejezet
KÜLÖNLEGES ESETEK

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
A köz- és magánszféra közötti 

partnerségek
(1) A(z) XX/XX/EU rendelet [a Horizont 
2020 keretprogramot létrehozó rendelet] 
19. cikkével összhangban a Horizont 2020 
köz- és magánszféra közötti partnerségek 
keretében is végrehajtható, feltéve hogy 
valamennyi érintett partner kötelezettséget 
vállal a Horizont 2020 fejlesztésének és 
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végrehajtásának támogatására.
(2) A köz- és magánszféra közötti 
partnerségeket az e rendelet 37. cikke 
szerinti független szakértők értékelése 
alapján, nyílt és átlátható módon kell 
azonosítani. Ez az értékelés a következő 
kritériumokon alapul:
a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke;
b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalmi-
gazdasági kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje.
(3) A Bizottság költségvetés-végrehajtási 
feladatokkal bízhatja meg a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, 
amennyiben teljesülnek a következő 
kritériumok, és ezeket szerződéses 
megállapodásban rögzítik:
a) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló hosszú távú 
kötelezettségvállalás valamennyi partner 
részéről;
b) az igénybe vett források nagyságrendje 
és a további kutatási és innovációs 
beruházások mozgósítására való 
képesség;
c) az egyes partnerek szerepének 
egyértelmű meghatározása és a fő 
eredményességi mutatóknak a kijelölt 
időszakra történő egyezményes rögzítése.
(4) A „Horizont 2020” keretében 
létrehozott és finanszírozott köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
részvételére és terjesztésére vonatkozó 
szabályoknak teljes mértékben meg kell 
felelniük a(z) XX/XX/EU rendeletnek [a 
költségvetési rendelet], valamint az e 
rendeletben foglalt szabályoknak, kivéve 
ha különös szükségleteik máshogy 
kívánják. Az e rendeletben foglalt 
szabályoktól való minden eltérést 
szerződéses megállapodásban kell 
rögzíteni.
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(5) A köz- és magánszféra közötti 
partnerségek szabályai eltérhetnek az 
Unió személyzeti szabályzatától, 
amennyiben az e szerveket létrehozó jogi 
aktusok a személyzeti szabályzat 
1a. cikkének (2) bekezdése szerint nem 
írják elő a személyzeti szabályzat 
alkalmazását.
(6) Az Unió a következő módok 
valamelyike szerint vehet részt ezekben a 
partnerségekben:
a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása 
az EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz- és magánszféra 
közötti partnerségek részére; valamint a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a költségvetési 
rendelet] 55. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának v. vagy vii. alpontja szerinti 
egyéb finanszírozó szervek részére. A 
partnerségeknek ez a formája csak akkor 
alkalmazható, ha az elérendő célkitűzések 
hordereje és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja;
b) szerződés kötése az (1) bekezdésben 
említett partnerekkel, amely rögzíti a 
partnerség célkitűzéseit, a partnerek 
mindegyikének kötelezettségvállalásait, a 
fő eredményességi mutatókat és az 
elérendő eredményeket, beleértve a 
Horizont 2020 keretprogramból 
támogatandó kutatási és innovációs 
tevékenységek megjelölését is.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
37 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37b. cikk
Közszektoron belüli partnerségek
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(1) Az e rendeletben meghatározott 
szabályok a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
Horizont 2020 keretprogramot létrehozó 
rendelet] [20.] cikkében említett 
közszektoron belüli partnerségekre is 
alkalmazandók.
(2) Az ERA-NET eszközzel finanszírozott, 
közszektoron belüli partnerségek 
jogosultak lehetnek a Horizont 2020 
keretprogram társfinanszírozására a 
következő feltételek teljesülése esetén:
a) a részt vevő személyek már meglévő 
jelentős arányú pénzügyi 
kötelezettségvállalása a közös pályázati 
felhívásokban és cselekvésekben;
b) a közös pályázati felhívásokra és 
cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása;
(3) A közszektoron belüli partnerségek 
a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet] 5. cikkének 
(2) bekezdése szerinti prioritásokon belül 
vagy több prioritásra kiterjedően 
támogathatók.
(4) Az EUMSZ 185. cikkével összhangban 
a közös programozási kezdeményezések 
jogosultak lehetnek a Horizont 2020 
keretprogram társfinanszírozására a 
következő feltételek teljesülése esetén:
a) az EUMSZ 185. cikkén alapuló külön 
végrehajtási struktúra iránti igény 
megléte;
b) a részt vevő országok nagymértékű 
elkötelezettsége a tudományos, igazgatási 
és pénzügyi integráció mellett;
c) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke;
d) kritikus tömeg, tekintettel az érintett 
programok méretére és számára, 
tevékenységük hasonlóságára és az adott 
kutatáson belül általuk képviselt 
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részarányra.
(5) A Bizottság költségvetés-végrehajtási 
feladatokkal bízhat meg egy közös 
programozási kezdeményezést, 
amennyiben teljesülnek a következő 
kritériumok, és ezeket megállapodásban 
rögzítik:
a) a kitűzött cél világos megfogalmazása 
és jelentősége a Horizont 2020 
keretprogram célkitűzései és a tágabb 
uniós politikai célkitűzések 
szempontjából;
b) a részt vevő országok határozott 
pénzügyi kötelezettségvállalásai, beleértve
a transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
vállalt előzetes kötelezettségvállalásokat 
is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a többi tulajdonostársnak méltányos és 
ésszerű ellentételezést ad.

b) ha a tulajdonostársaktól ellentételezést 
kérnek a közösen tulajdonolt eredmények 
hasznosítására vonatkozóan nem 
kizárólagos használati engedély harmadik 
feleknek történő megadása miatt, az 
ellentételezésnek méltányosnak és 
ésszerűnek kell lennie.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A résztvevők e cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül megállapodhatnak az 
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eredmények tulajdonjogának ettől eltérő 
elosztásában is.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa
létrehozott eredményeket az oltalom alá 
helyezésüknek az Unió joga vagy a 
nemzeti jog alapján való lehetetlen 
voltától és a kereskedelmi hasznosításra 
való alkalmatlanságuktól eltérő okból
nem kívánja oltalom alá helyezni, sem az 
oltalom alá helyezés céljából átruházni 
másik, tagállamban vagy társult 
országban letelepedett jogalanyra, köteles 
a szóban forgó eredmények mindennemű 
terjesztésének megkezdése előtt értesíteni a 
Bizottságot vagy a finanszírozó szervet. A 
Bizottság az Unió nevében vagy a 
finanszírozó szerv ilyen esetben átveheti az 
eredmények feletti tulajdonjogot, és 
megteheti a hatékony oltalmukhoz 
szükséges intézkedéseket.

Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa 
létrehozott eredményeket nem kívánja 
oltalom alá helyezni, köteles a szóban 
forgó eredmények mindennemű 
terjesztésének megkezdése előtt értesíteni a 
Bizottságot vagy a finanszírozó szervet. A 
Bizottság az Unió nevében vagy a 
finanszírozó szerv ilyen esetben átveheti az 
eredmények feletti tulajdonjogot, és 
megteheti a hatékony oltalmukhoz 
szükséges intézkedéseket, szem előtt tartva 
a közérdeket és az eredmények maximális 
terjesztésének szempontját.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási megállapodás további 
hasznosítási kötelezettségeket határozhat 
meg. Ezeket a további kötelezettségeket a 
munkaprogramban vagy a munkatervben 
meg kell jelölni.

A támogatási megállapodás további 
hasznosítási kötelezettségeket határozhat 
meg. Ezeket a további kötelezettségeket a 
munkaprogramban vagy a munkatervben 
meg kell jelölni. Ha a kutatást többek 
között az egészségüggyel vagy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos társadalmi 
kihívások kezelése szempontjából releváns 
területen végzik, e kiegészítő 
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kötelezettségeknek annak biztosítására 
kell irányulniuk, hogy a közérdek legjobb 
szolgálata érdekében az Unión belül és 
azon kívül egyaránt a lehető legszélesebb 
körben – a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően 
– alkalmazzák az innovatív megoldásokat, 
és az eredmények harmadik felek számára 
való engedélyezésének alapesetben nem 
kizárólagos jelleggel kell történnie.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási megállapodás további 
terjesztési kötelezettségeket határozhat 
meg.

A támogatási megállapodás további 
terjesztési kötelezettségeket határozhat 
meg. Ha a kutatást többek között az 
egészségüggyel vagy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos társadalmi 
kihívások kezelése szempontjából releváns 
területén végzik, e kiegészítő 
kötelezettségeknek annak biztosítására 
kell irányulniuk, hogy a különleges 
társadalmi kihívások által leginkább 
érintett személyek hozzáférjenek a 
kutatási eredményekhez, tiszteletben 
tartva egyszersmind a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos jogszabályokat.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében a 
támogatási megállapodásban megállapított 
feltételekkel nyílt hozzáférést kell lehetővé 
tenni. Más terjesztés esetében, ideértve a 
kutatási adatok terjesztését is, a támogatási 

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében a 
támogatási megállapodásban megállapított 
feltételekkel nyílt hozzáférést kell lehetővé 
tenni. Más terjesztés esetében, ideértve a 
kutatási adatok terjesztését is, a támogatási 
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megállapodás – különösen az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó 
felderítő kutatás esetében és más megfelelő 
területeken – meghatározhatja az 
eredményekhez való nyílt hozzáférés 
lehetővé tételére vonatkozó feltételeket.

megállapodás – különösen az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó 
felderítő kutatás esetében és más 
megfelelő, többek között a fejlődő és a 
kevésbé fejlett országok fenntartható 
fejlődésére jelentős hatást gyakorló
területeken – meghatározhatja az 
eredményekhez való nyílt hozzáférés 
lehetővé tételére vonatkozó feltételeket.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javaslatoknak tartalmazniuk kell egy 
adatkezelési tervet és egy adatmegosztási 
tervet annak biztosítására, hogy a 
kutatásból származó adatokat és más 
eredményeket a lehető legtágabban és 
legszabadabban elérhetővé tegyék, 
elismerve ugyanakkor a kutatási 
eredmények kizárólagos használatára 
vonatkozó esetleges igényt.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden résztvevő köteles beszámolni a 
Bizottságnak vagy a finanszírozó szervnek 
a hasznosítással és a terjesztéssel 
kapcsolatos tevékenységeiről. A Bizottság 
vagy a finanszírozó szerv által végzendő 
nyomon követés és terjesztés céljára a 
résztvevők kötelesek a támogatási 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel összhangban minden hasznos 
információt és dokumentumot 
rendelkezésre bocsátani.

(3) Minden résztvevő köteles beszámolni a 
Bizottságnak vagy a finanszírozó szervnek 
a hasznosítással és a terjesztéssel 
kapcsolatos tevékenységeiről. A Bizottság 
vagy a finanszírozó szerv által végzendő 
nyomon követés és terjesztés céljára a 
résztvevők kötelesek a támogatási 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel összhangban minden hasznos 
információt és dokumentumot 
rendelkezésre bocsátani. Az átláthatóság 
biztosítása érdekében a jelentéseket 
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nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben biztosítja az 
eredményekhez fűződő már meglévő 
hozzáférési jogok gyakorlásának 
lehetőségét és amennyiben teljesülnek a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további 
kötelezettségek, az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő jogosult 
bármely jogalanynak – akár kizárólagosan 
is – használati vagy az eredmények 
hasznosítására feljogosító más típusú 
engedélyt adni.

(2) Amennyiben biztosítja az 
eredményekhez fűződő már meglévő 
hozzáférési jogok gyakorlásának 
lehetőségét és amennyiben teljesülnek a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további 
kötelezettségek, az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő jogosult 
bármely jogalanynak használati vagy az 
eredmények hasznosítására feljogosító más 
típusú engedélyt adni. A kizárólagos 
engedélyek adására vonatkozó 
lehetőségnek kivételesnek kell lennie, és 
nem állhat ellentétben az eredmények 
maximális hasznosítására és terjesztésére 
vonatkozó célkitűzéssel. Az ilyen 
engedélyek feltételeit a támogatási 
szerződésben kell rögzíteni.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon eredmények esetében, amelyeket 
olyan résztvevők hoztak létre, amelyek 
uniós finanszírozásban részesültek, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
kifogással élhet a tulajdonjog átruházásával 
vagy a kizárólagos használati engedély 
megadásával szemben, amennyiben az 
átruházás vagy az engedély megadása 
olyan harmadik felek részére történik, 
amelyek a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz nem társult harmadik 
országok valamelyikében vannak 

(3) Azon eredmények esetében, amelyeket 
olyan résztvevők hoztak létre, amelyek 
uniós finanszírozásban részesültek, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
kifogással élhet a tulajdonjog átruházásával 
vagy a kizárólagos használati engedély 
megadásával szemben, amennyiben az 
átruházás vagy az engedély megadása 
olyan harmadik felek részére történik, 
amelyek a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz nem társult harmadik 
országok valamelyikében vannak 
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letelepedve, ha úgy ítéli meg, hogy az 
átruházás vagy az engedély megadása nem 
áll összhangban az Unió gazdasága 
versenyképességének fejlesztésére 
vonatkozó célkitűzéssel, vagy 
összeegyeztethetetlen az etikai elvekkel 
vagy biztonsági megfontolásokkal.

letelepedve, ha úgy ítéli meg, hogy az 
átruházás vagy az engedély megadása nem 
áll összhangban az Unió gazdasága 
versenyképességének fejlesztésére és a 
társadalmi kihívások kezelése érdekében a 
harmadik országokkal való 
együttműködésre vonatkozó célkitűzéssel, 
vagy összeegyeztethetetlen az etikai 
elvekkel vagy biztonsági 
megfontolásokkal.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A résztvevők kötelesek tetszőleges 
formában írásos megállapodásban 
meghatározni a cselekvésükhöz tartozó
meglévő információk és jogok körét.

A résztvevők kötelesek tetszőleges 
formában írásos megállapodásban 
meghatározni a cselekvésükhöz szükséges
meglévő információk és jogok körét.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hozzáférési jogok gyakorlásának 
igénylését és a hozzáférési jogokról való 
lemondást írásba kell foglalni.

(1) A hozzáférési jogok gyakorlásának 
igénylését és a hozzáférési jogokról való 
lemondást írásba kell foglalni, hacsak a 
résztvevők másként meg nem állapodnak.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a konzorciummegállapodás másként 
nem rendelkezik, az eredményekhez, 
illetve a meglévő információkhoz és 

(3) Ha a konzorciummegállapodás másként 
nem rendelkezik, az eredményekhez, 
illetve a meglévő információkhoz és 



PE489.623v02-00 26/29 AD\911726HU.doc

HU

jogokhoz való hozzáférés – ugyanolyan 
feltételek mellett – a tagállamban vagy
társult országban székhellyel rendelkező 
kapcsolt jogalanyt is megilleti, ha a 
hozzáférésre az azon résztvevő által 
létrehozott eredmények hasznosításához 
van szüksége, amelynek kapcsolt 
jogalanya.

jogokhoz való hozzáférés – ugyanolyan 
feltételek mellett – a tagállamban, társult
vagy harmadik országban székhellyel 
rendelkező kapcsolt jogalanyt is megilleti, 
ha a hozzáférésre az azon résztvevő által 
létrehozott eredmények hasznosításához 
van szüksége, amelynek kapcsolt 
jogalanya.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés szerinti 
hozzáférési jogok legfeljebb egy évvel a 
cselekvés végét követően igényelhetők. A 
résztvevők ettől eltérő időkorlát 
alkalmazásában is megállapodhatnak.

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés szerinti 
hozzáférési jogok bármikor igényelhetők.
A résztvevők kivételes jelleggel abban is 
megállapodhatnak, hogy egy konkrét 
cselekvéssel összefüggésben időkorlátot 
vezetnek be. Az ilyen időkorlátnak
tekintetbe kell vennie az eredmények 
természetét és a hozzáférési jogok 
jogalapját.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45a. cikk
Harmadik felek hozzáférési joga

(1) A cselekvés lezárásakor biztosítani kell 
a harmadik felek számára a lehetőséget, 
hogy kérésükre – használati engedély 
formájában – hozzáférést kapjanak a 
cselekvésben részt vevők eredményeihez.
E hozzáférési jogokat nem kizárólagos 
alapon kell biztosítani, méltányos és 
ésszerű feltételek mellett, ahogyan arról a 
konzorciummegállapodás rendelkezik.
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(2) A cselekvés lezárásakor biztosítani kell 
a harmadik felek számára a lehetőséget, 
hogy kérésükre – használati engedély 
formájában – hozzáférést kapjanak a 
cselekvésben részt vevők 
háttéranyagaihoz, de csak az eredmények 
terjesztéséhez és felhasználásához 
ésszerűen szükséges mértékben.
E hozzáférési jogokat nem kizárólagos 
alapon kell biztosítani, méltányos és 
ésszerű feltételek mellett, ahogyan arról a 
konzorciummegállapodás rendelkezik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
hozzáférési jog feltételeit a 
konzorciummegállapodásnak kell 
tartalmaznia, és erre a támogatási 
megállapodásban is utalni kell. Az 
eredményekhez és az eredmények kutatási 
célú felhasználásához szükséges 
háttéranyagokhoz való, harmadik felek 
számára biztosított hozzáférés javasolt 
feltételeit a javaslat értékelésének 
keretében felülvizsgálat tárgyává kell 
tenni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fejlődő országok szükségletei 
szempontjából – többek között a globális 
egészségügy területén – kiemelkedő 
jelentőségű innováció esetében a 
Bizottság a támogatási megállapodásba 
olyan engedélyezési feltételeket építhet be, 
amelyek javítják az orvosbiológiai 
termékekhez való hozzáférést és azok 
megfizethetőségét a fejlődő országokban.

Módosítás 45
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Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eredmények maximális hasznosulása, 
valamint az eredményekhez történő 
megfizethető és széles körű hozzáférés 
biztosítása érdekében a pénzdíjak 
odaítélését szabályozó feltételekben 
különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani a tulajdonjog, a hozzáférési 
jogok, a felhasználás és a terjesztés 
területén, ideértve az engedélyezési 
rendelkezéseket is.
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