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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi programmā „Apvārsnis 2020”, ir viens priekšlikumu paketes 
dokuments, ar kuru izveido ES pētniecības un inovācijas programmu 2014.–2020. gadam. 
Tajā ir izklāstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem konkrētām iestādēm var piešķirt dažāda veida 
finansējumu pētījumam un saistītiem atbalsta pasākumiem un saskaņā ar kuriem šā pētījuma 
rezultātus var izplatīt un izmantot. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Attīstības komitejas intereses par šo priekšlikumu 
vadmotīvs ir nodrošināt, lai „Apvārsnis 2020” ir atvērts dalībniekiem jaunattīstības valstīs un 
lai uzsvars uz Eiropas pētniecības izcilību un „Eiropa 2020” stratēģiju nerada „Eiropas 
cietokšņa” nostāju. 

Lai ES būtu līderis pētniecībā un inovācijās visā pasaulē, tai ir jāstrādā ar dalībniekiem no 
visas pasaules, jāizmanto viņu īpašās zināšanas un jārisina globālās problēmas. Šādā veidā 
programma „Apvārsnis 2020” sniegs ieguldījumu problēmu risināšanā, piemēram, veselības 
un klimata pārmaiņu, vienlaikus veidojot pētniecības spējas un zināšanas trešās valstīs. 
Minētās prioritātes nodrošinās ieguvumu gan Eiropas Savienībai, gan arī tās partneriem 
trešām valstīm, un tās atbilst attīstības politikas saskaņošanas principam. Turklāt sadarbība 
pētniecības jomā var būt lietderīgs sadarbības veids šīm valstīm, īpaši vidēju ienākumu 
valstīm, kas vairs nevar saņemt ES divpusējo palīdzību jaunā ASI (2014.–2020. gadam) 
ietvaros.  

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumus vienkāršot noteikumus un stiprināt MVU 
iesaistīšanos: Daudzi MVU var palīdzēt nodrošināt inovatīvus risinājumus pasaules 
sabiedrības problēmām un to zināšanas ir jāizmanto. Viņš atzinīgi vērtē elastīgas finansējuma 
metodes, kas ir ieviestas, ietverot stimulus, kā arī atzinīgi vērtē izmantoto principu — atbalsts 
brīvai piekļuvei pētniecības publikācijām. 

Tomēr viņš uzskata, ka noteikumus var joprojām pastiprināt un precizēt, lai labāk veicinātu 
jaunattīstības valstu intereses. 

Šajā nolūkā šā atzinuma projekta mērķis ir nodrošināt, lai pētnieki, pētniecības institūti un 
uzņēmumi no mazāk attīstītām valstīm var piedalīties projektos, kurus finansē pētniecības 
programmas, kā arī valsts un privātā sektora un valsts-valsts partnerību ietvaros. 

Tā mērķis ir arī nodrošināt, lai visu pētījumu rezultāti, ietverot datus un inovācijas, ir pieejami 
šiem un visiem citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. 

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas 
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 
veidos.

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju, tostarp to, kuras 
nodarbojas ar sadarbību attīstības jomā,
vieglas piekļuves nepieciešamību, 
izmantojot vienkāršotas procedūras. ES 
finansiālo ieguldījumu varētu nodrošināt 
dažādos veidos.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībnieku garantiju fonds, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz
noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru 
un universitāšu līdzdalībai 
7. pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads)
un ko pārvalda Komisija, ir svarīgs 
aizsardzības mehānisms, kam būtu jāsedz 
ar tām summām saistītie riski, kuras ir 
parādā un nav samaksājuši saistības 
neizpildījušie dalībnieki. Tādēļ būtu 
jānodibina jauns dalībnieku Garantiju 
fonds ('Fonds"). Lai panāktu dalībnieku 
riska efektīvāku pārvaldību un labāku 
aptvērumu, Fondam būtu jāaptver darbības 
saskaņā ar programmu, kas izveidota ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, saskaņā ar 
programmu, kas izveidota ar Padomes 

(16) Dalībnieku garantiju fonds, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru, 
universitāšu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalībai 
7. pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads),
un ko pārvalda Komisija, ir svarīgs 
aizsardzības mehānisms, kam būtu jāsedz 
ar tām summām saistītie riski, kuras ir 
parādā un nav samaksājuši saistības 
neizpildījušie dalībnieki. Tādēļ būtu 
jānodibina jauns dalībnieku Garantiju 
fonds ('Fonds"). Lai panāktu dalībnieku 
riska efektīvāku pārvaldību un labāku 
aptvērumu, Fondam būtu jāaptver darbības 
saskaņā ar programmu, kas izveidota ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, saskaņā ar 
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2006. gada 18. decembra Lēmumu par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
7. pamatprogrammu pētniecības un mācību 
darbībām kodolenerģijas jomā (2007.–
2011. gads), saskaņā ar programmu, kas 
izveidota ar Padomes 2011. gada X 
Lēmumu […] par Eiropas Atomenerģijas 
kopienas pamatprogrammu (2012–2013), 
kā arī darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
XX/XX ["Apvārsnis 2020"] un Padomes 
Regulu (Euratom) Nr. XX/XX par Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmu (2014–2018), kas 
papildina Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
["Euratom H2020"]. Garantiju fondu 
nevajadzētu attiecināt uz programmām, ko 
pārvalda iestādes, kas nav Savienības 
iestādes.

programmu, kas izveidota ar Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumu par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
7. pamatprogrammu pētniecības un mācību 
darbībām kodolenerģijas jomā (2007.–
2011. gads), saskaņā ar programmu, kas 
izveidota ar Padomes 2011. gada X
Lēmumu […] par Eiropas Atomenerģijas 
kopienas pamatprogrammu (2012–2013), 
kā arī darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
XX/XX ["Apvārsnis 2020"] un Padomes 
Regulu (Euratom) Nr. XX/XX par Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmu (2014–2018), kas 
papildina Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
["Euratom H2020"]. Garantiju fondu 
nevajadzētu attiecināt uz programmām, ko 
pārvalda iestādes, kas nav Savienības 
iestādes.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi — noteikumi par atklātu 
piekļuvi rezultātiem un datiem vai
izmantošanas, izplatīšanas vai 
licencēšanas papildu nosacījumi Eiropas 
stratēģiskajās interesēs vai nolūkā risināt 
sociālas problēmas, ja tiek skartas globāla 
mēroga sabiedrības intereses.

Pamatojums

Plašu sociālu problēmu risināšanas gadījumā, piemēram, apkarojot vīrusus un epidēmijas, 
mazinot klimata pārmaiņas, cīnoties pret pārtuksnešošanos utt., pārsvaru gūst sabiedrības 
intereses, lai strauji un apjomīgi izplatītu rezultātus un nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
progresīvo pētījumu rezultātiem, izmantojot pareizu licencēšanu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Visa pētniecība un inovācija balstās 
uz pasaules zinātnieku, pētniecības 
iestāžu, uzņēmumu un pilsoņu spēju brīvi 
piekļūt zinātniskajai informācijai, 
apmainīties ar to un izmantot to. Tas ir 
īpaši svarīgi dalībniekiem jaunattīstības 
valstīs, kur nepieciešams uzlabot vietējās 
pētniecības spējas un kuru sadarbība ar 
Savienības partneriem palīdzēs risināt 
kopējās globālās problēmas un sniegs 
ieguldījumu Savienības pētniecības 
izcilībā. Lai palielinātu zināšanu apriti un 
izmantošanu, zinātnisko publikāciju 
brīvai un atklātai pieejamībai, kas jau 
ietverta Septītajā pamatprogrammā, jābūt 
to zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kuras saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”. Turklāt 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām 
būtu jāveicina atklāta piekļuve citiem 
zinātniskajiem datiem, kas iegūti vai 
apkopoti publiski finansētā pētniecībā, un 
atklātai piekļuvei šādiem datiem līdz 
2020. gadam jākļūst par vispārēju
noteikumu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Jāveicina īpaši licencēšanas modeļi, 
balstoties uz sociālām saistībām, kuras 
saistītas ar nodokļu maksātāju finansētu 
pētniecību, lai gūtu rezultātus, kas 
attiecas uz tehnoloģijām, kuras satur 
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potenciālu risināt nozīmīgas sociālas 
problēmas, piemēram, uz izstrādēm 
novatoriskā medicīnas tehnoloģijā (piem., 
zāles, diagnostika vai vakcīnas) vai 
tehnoloģijās cīņai ar klimata pārmaiņām.

Pamatojums

Universitāšu, sabiedrisko iestāžu vai NVO izstrādāti licencēšanas modeļi, piemēram, 
„Licencēšana ar taisnīgu piekļuvi”, ”Sociāli atbildīga licencēšana” vai „Licencēšana ar 
globālu piekļuvi” atbilst licencēšanas līgumu ieviešanai, kuras mērķis ir panākt maksimālu 
labumu sabiedrībai no pētījumu rezultātiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Noteikumiem būtu jānodrošina 
pētniekiem, pētniecības institūtiem, 
uzņēmumiem un trešo valstu pilsoņiem 
brīva pieeja zinātniskajām publikācijām 
un jaunattīstības valstīm brīva pieeja 
pētījumiem, kas var būt noderīgi, lai 
risinātu problēmas veselības jomā un 
bada un nepietiekama uztura novēršanas 
jomā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19d) Priekšlikumu atlasīšanas procesā 
ietekmes kritērijam būtu jāaptver 
potenciālais izplatīšanas apmērs un 
sabiedrības piekļuve pētījumu rezultātiem 
un datiem, priekšroku dodot tiem 
projektiem, kas saistīti ar plašāku 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19e) Būtu jāveicina patentu kopfondu 
izveide, lai varētu dalīties patentētos 
zinātniskos datos un palielināt sadarbības 
centienus un pētniecības un izstrādes 
sadarbību attiecībā uz īpašām 
tehnoloģiskām vajadzībām, jo īpaši, 
ņemot vērā Eiropas vai globālās 
sabiedrības problēmas. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana 
ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem 
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp tos publicējot jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī;

(7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana 
ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem 
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp tos publicējot jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī, rakstos, kas atspoguļo pētījumu 
rezultātus, piemēram, zinātniskās 
publikācijas zinātniski recenzētos 
žurnālos;

Pamatojums

Pētījumu rezultātu publicēšana ir būtiska zinātniskās metodes daļa. Ja tie apraksta 
eksperimentus vai aprēķinus, tiem jāsniedz pietiekami sīkas ziņas, lai neatkarīgs pētnieks 
varētu atkārtot eksperimentu vai aprēķinus nolūkā pārliecināties par rezultātiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) "izmantot/izmantošana" nozīmē tiešu 
rezultātu lietošanu produkta vai 
pakalpojuma izstrādē, izveidē un 
pārdošanā vai pakalpojuma izveidē un 
sniegšanā;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) „taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir 
nosacījumi, tostarp noteikumi par 
autoratlīdzības nepiemērošanu, kuros 
ņem vērā piekļuves pieprasījuma 
specifiskos apstākļus un/vai apjomu, 
ilgumu vai citas paredzētā izmantojuma 
īpatnības;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi, ieskaitot bezpeļņas un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij vai asociētai valstij visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
šādi divi nosacījumi:

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij, asociētai valstij vai trešai
valstij visu tās rīcībā esošo noderīgo 
informāciju par rezultātiem, kurus ieguvis 
dalībnieks, veicot darbību, kas ir saņēmusi
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
šādi divi nosacījumi:

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot trešās valstīs reģistrētu juridisku 
vienību dalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” vai tās daļās, ja 
nosacījumus par dalībvalstu juridisku 
vienību piedalīšanos konkrētās trešās 
valsts pētniecības un inovācijas 
programmās uzskata par kaitējošiem 
Savienības interesēm.

2. Attiecīgā darba programma ierobežo un 
izslēdz šādu struktūru dalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” vai tās 
daļās.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) juridiskas vienības (ieskaitot jebkādas 
saistītās struktūras), kuru dalība to mērķu 
dēļ, uz kuriem tās tiecas, to reģistrācijas 
vietas dēļ vai to darbības rakstura vai 
izvietojuma dēļ būtu par cēloni tam, lai 
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Savienība atzīst par likumīgu vai sniedz 
palīdzību un palīdz uzturēt tādu situāciju, 
ko radījis nopietns starptautisko tiesību 
pārkāpums (ieskaitot starptautiskās 
cilvēktiesības), ja šis pārkāpums 
konstatēts ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju vai Starptautiskās Tiesas 
spriedumu vai konsultatīvu atzinumu;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) trešā valstī reģistrēti uzņēmumi, ja šī 
trešā valsts reklamē sevi kā ārzonas 
finanšu centru vai kurā nav nodokļu vai 
ir nominālā nodokļa likme, nenorit 
efektīva informācijas apmaiņa ar ārvalstu 
nodokļu iestādēm, nav normatīvo aktu 
pārredzamības vai nav prasības par 
nozīmīgu klātbūtni;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) trešās valstīs reģistrētas juridiskas 
vienības, ja nosacījumus par dalībvalstu 
juridisku vienību piedalīšanos šīs trešās 
valsts pētniecības un inovācijas 
programmās uzskata par kaitējošiem 
Savienības interesēm.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī citos pamatotos 
gadījumos, kas paredzēti darba programmā 
vai darba plānā, minimālais nosacījums ir 
vienas dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētas juridiskas vienības dalība, ja šī 
juridiskā vienība var konkurēt ārvalstīs 
un risina globāla mēroga sabiedrības 
problēmas, un ietver Eiropas dimensiju.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
koordinācijas un atbalsta darbībām un 
apmācības un mobilitātes darbībām 
obligāts nosacījums ir vienas juridiskas 
vienības dalība.

4. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
koordinācijas un atbalsta darbībām un 
apmācības un mobilitātes darbībām 
obligāts nosacījums ir vienas juridiskas 
vienības dalība, ja šī juridiskā vienība var 
konkurēt ārvalstīs un risina globāla 
mēroga sabiedrības problēmas, un ietver 
Eiropas dimensiju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas un
izplatīšanas plāna projektu.

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas plāna 
projektu, ja izmantošana tiek sagaidīta vai 
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pieprasīta kā konkursa uzaicinājuma 
daļa, kā arī rezultātu izplatīšanas plānu, 
tostarp datu pārvaldības un apmaiņas 
plānu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Visos pētniecības priekšlikumos ar 
potenciālu turpmākai attīstīšanai jaunā 
medicīnas tehnoloģijā, īpaši saistībā ar 
retām, ar nabadzību saistītām un novārtā 
atstātām slimībām, ietverot ārstēšanu, 
vakcināciju vai medicīnisko diagnozi, 
jāietver tādu stratēģiju izvērtēšana, kas 
nodrošinātu pēc iespējas drīzāku un 
plašāku šīs tehnoloģijas izplatīšanu, 
izmantošanu un piekļuvi tai, gadījumos, 
kad piekļuves tehnoloģijai trūkums radītu 
draudus sabiedrības veselībai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ietekmes kritērijs aptver potenciālo 
izplatīšanas apmēru un sabiedrības 
piekļuvi pētījumu rezultātiem un datiem, 
priekšroku dodot tiem projektiem, kas 
saistīti ar plašāku rezultātu izplatīšanu un 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dotācijas nolīgumā var noteikt 
dalībnieku tiesības un pienākumus attiecībā 
uz piekļuves tiesībām, izmantošanu un 
izplatīšanu papildus tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

3. Dotācijas nolīgumā var noteikt 
dalībnieku tiesības un pienākumus attiecībā 
uz piekļuves tiesībām, izmantošanu un 
izplatīšanu papildus tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā regulā. Šo 
papildu tiesību un pienākumu mērķis 
attiecīgā gadījumā, un ņemot vērā gan 
starptautiskās sadarbības nepieciešamību 
sabiedrības problēmu risināšanai, gan 
Savienības ārējos un attīstības mērķus, ir 
nodrošināt pēc iespējas plašāku rezultātu 
izplatīšanu, izmantošanu un licencēšanu 
ES un ārpus ES esošu valstu 
iedzīvotājiem, izmantojot sociāli atbildīgas 
licencēšanas stratēģijas.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos panākt 
līdzsvaru starp visām iesaistītajām 
interesēm un ieviest dzimumu līdzsvaru un 
ģeogrāfisko daudzveidību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 
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interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums.

interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums, 
tostarp — publicējot pilnu deklarāciju par 
profesionālo darbību un finanšu 
interesēm, piemēram, patentiem un akciju 
daļām. Ieinteresētās personas un personas 
interešu konfliktā nedrīkst piedalīties 
„privātpersonas statusā”.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
VIIa nodaļa – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIa nodaļa
ĪPAŠI GADĪJUMI

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Publiskā un privātā sektora partnerības

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
19. pantu pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” var īstenot, izmantojot 
publiskā un privātā sektora partnerību, ja 
visi iesaistītie partneri apņemas atbalstīt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
attīstību un īstenošanu.
2. Publiskā un privātā sektora partnerības 
tiek noteiktas atklātā un pārredzamā 
veidā, pamatojoties uz neatkarīgu 
ekspertu sniegto novērtējumu saskaņā ar 
šīs Regulas 37. pantu. Šajā novērtējumā 
ievēro visus šos kritērijus:
(a) darbībām Savienības līmenī piemīt 
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pievienotā vērtība;
(b) ietekmes uz rūpniecības 
konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi un 
sociāli ekonomiskajiem jautājumiem 
apjoms.
3. Komisija var uzticēt budžeta 
īstenošanas uzdevumus publiskā un 
privātā sektora partnerībai ar nosacījumu, 
ka šādi kritēriji ir ievēroti un izklāstīti 
nolīgumā:
(a) ilgtermiņa saistības, ko uzņēmušies 
visi partneri, pamatojoties uz vienotu 
redzējumu un skaidri definētiem 
mērķiem;
(b) iesaistīto resursu apjoms un spēja 
piesaistīt papildu investīcijas pētniecībā 
un inovācijās;
(c) skaidri noteikti katra partnera 
uzdevumi un nolīgtie izpildes 
pamatrādītāji izvēlētajā periodā.
4. Noteikumi, lai iesaistītos valsts un 
privātā sektora partnerībās, kuras ir 
izveidotas vai finansētas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros, un izplatītu 
informāciju par tām, pilnībā atbilst 
Regulai (ES) Nr. XX/XX [Finanšu 
regula], kā arī šajā regulā minētajiem 
noteikumiem, izņemot gadījumu, ja tas 
nepieciešams to konkrētām vajadzībām. 
Jebkāda atkāpe no šajā regulā minētajiem 
noteikumiem būs ietverta noslēgtajos 
līgumos.
5. Publiskā un privātā sektora partnerību 
noteikumi var atšķirties no Savienības 
Civildienesta noteikumiem, ciktāl tiesību 
akti, kas nosaka šo iestāžu izveidošanu 
saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
1.a panta 2. punktu, neparedz 
Civildienesta noteikumu piemērošanu.
6. Savienības iesaistīšanās partnerībās var 
izpausties kādā no šīm formām:
(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
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uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, jaunās 
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas 
izveidotas, pamatojoties uz LESD 
187. pantu; un citās finansēšanas 
struktūrās, kas minētas 55. panta 
1. punkta b apakšpunkta v vai vii sadaļā 
vai Regulā (ES) Nr. XX/XX [Finanšu 
regulā]. Šos partnerības veidus īsteno 
tikai tad, ja to pamato izvirzīto mērķu 
darbības joma un vajadzīgo resursu 
apjoms;
(b) līgumiskas vienošanās noslēgšana 
starp 1. punktā minētajiem partneriem, 
vienošanās dokumentā norādot 
partnerības mērķus, partneru attiecīgās 
saistības, galvenos darbības rādītājus un 
sasniedzamos rezultātus, tostarp 
identifikāciju tādām pētniecības un 
inovācijas darbībām, kam nepieciešams 
atbalsts no programmas 
“Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
37.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.b pants
Publiskā un publiskā sektora partnerības

1. Šajā Regulā paredzētajiem 
noteikumiem ir jāattiecas arī uz publiskā 
un publiskā sektora partnerībām, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
20. pantā.
2. Ar instrumentu ERA-NET finansētās 
publiskā un publiskā sektora partnerības 
ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, ja 
ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a) kopīgo uzaicinājumu un darbību 
dalībnieki jau iepriekš ir uzņēmušies 
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ievērojamas finansiālas saistības;
(b) saskaņoti kopīgo uzaicinājumu un 
darbību noteikumi un īstenošanas 
kārtība;
3. Valsts–valsts sektora partnerības var 
atbalstīt vai nu Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[“Apvārsnis 2020”] 5. panta 2. punktā 
noteikto prioritāšu ietvaros, vai arī to 
starpā.
4. Kopīgās plānošanas iniciatīvas saskaņā 
ar LESD 185. pantu ir tiesīgas saņemt 
līdzfinansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
(a) ir nepieciešama īpaša īstenošanas 
struktūra, pamatojoties uz LESD 
185. pantu;
(b) dalībvalstīm ir augsta līmeņa saistības 
attiecībā uz zinātnisko, pārvaldības un 
finansiālo līmeņu integrāciju;
(c) darbībām Savienības līmenī piemīt 
pievienotā vērtība;
(d) kritiskā masa attiecībā uz iesaistīto 
programmu apjomu un skaitu, pasākumu 
līdzība un attiecīgās pētniecības īpatsvars, 
ko tās aptver.
5. Komisija var uzticēt budžeta izpildes 
uzdevumus kopīgās plānošanas 
iniciatīvai, ja tiek izpildīti un vienošanās 
dokumentā ir iekļauti šādi kritēriji:
(a) skaidri definēti izvirzītie mērķi un to 
saistība ar mērķiem pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un plašākiem 
Savienības politikas mērķiem;
(b) skaidras dalības valstu finansiālas 
saistības, tostarp iepriekšējas saistības 
apvienot valsts un/vai reģionālus 
ieguldījumus transnacionālai pētniecībai 
un inovācijai.

Grozījums Nr. 29
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Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārējiem kopīpašniekiem piešķir 
taisnīgu un pamatotu kompensāciju.

(b) ja par neekskluzīvu licenču 
piešķiršanu trešām pusēm, lai tās varētu 
izmantot kopīgi piederošos rezultātus, 
kopīpašnieki pieprasa kompensāciju, šī 
kompensācija ir taisnīga un pamatota.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
38. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Neatkarīgi no šā panta noteikumiem 
dalībnieki var vienoties par to, ka 
rezultātu īpašumtiesības piešķir citādi.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī 
vai asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūra vārdā var pārņemt īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem un veikt pasākumus, 
kas vajadzīgi to atbilstošai aizsardzībai.

Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūras vārdā var pārņemt 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem un 
veikt pasākumus, kas vajadzīgi to 
atbilstošai aizsardzībai, ņemot vērā 
sabiedrības intereses, un maksimālai 
izplatīšanai.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izmantošanas pienākumus. Visus šādus 
papildu pienākumus norāda darba 
programmā vai darba plānā.

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izmantošanas pienākumus. Visus šādus 
papildu pienākumus norāda darba 
programmā vai darba plānā. Ja pētījums ir 
veikts jomā, kas saistīta ar sabiedrības 
problēmu, piemēram, veselības un klimata 
pārmaiņu risināšanu, šo papildu 
noteikumu mērķis ir, ievērojot 
intelektuālā īpašuma tiesības, nodrošināt 
pēc iespējas plašāku inovatīvu risinājumu 
izmantošanu labākajās sabiedrības 
interesēs gan Savienībā, gan ārpus tās, un 
rezultātu licencēšanu trešām valstīm 
parasti veic bez izņēmuma nosacījumiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izplatīšanas pienākumus.

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izplatīšanas pienākumus. Ja pētījums ir 
veikts jomā, kas saistīta ar sabiedrības 
problēmu, piemēram, veselības un klimata 
pārmaiņu risināšanu, šo papildu 
noteikumu mērķis ir, — vienlaikus 
ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības, —
nodrošināt piekļuvi pētījumu rezultātiem 
tiem, kurus visvairāk skar konkrētā 
sabiedrības problēma.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās.

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās, 
ietverot tās, kas ir būtiskas jaunattīstības 
valstu un vismazāk attīstīto valstu 
ilgtspējīgai attīstībai.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikumi satur pārvaldības plānu 
attiecībā uz datu un citu rezultātu 
apmaiņu, lai nodrošinātu, ka tos pēc 
iespējas plaši dara pieejamus, vienlaikus 
atzīstot, ka var būt  nepieciešama 
pētījumu rezultātu ekskluzīva 
izmantošana.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
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izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem. Lai 
nodrošinātu pārredzamību, šos ziņojumus 
dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības, 
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to 
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības, 
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to 
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai. Iespējai piešķirt licences uz 
ekskluzīva pamata ir izņēmuma raksturs, 
un tā nenonāk pretrunā ar rezultātu 
maksimālas izplatīšanas un izmantošanas 
mērķi. Šādu licenču nosacījumus paredz 
dotācijas nolīgumā.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, Komisija vai finansēšanas 
struktūra var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas trešā valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja tā 
uzskata, ka šāda piešķiršana vai 

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, Komisija vai finansēšanas 
struktūra var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas trešā valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja tā 
uzskata, ka šāda piešķiršana vai 
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tālāknodošana neatbilst Savienības 
konkurētspējas palielināšanas interesēm vai 
nav saderīga ar ētikas principiem vai 
drošības apsvērumiem. 

tālāknodošana neatbilst Savienības 
konkurētspējas palielināšanas, sadarbības 
ar trešām valstīm, lai risinātu sabiedrības 
problēmas, interesēm vai nav saderīga ar 
ētikas principiem vai drošības 
apsvērumiem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieki jebkādā veidā rakstveida 
nolīgumā norāda iepriekš uzkrātās 
zināšanas attiecībā uz savu darbību.

Dalībnieki jebkādā veidā rakstveida 
nolīgumā norāda iepriekš uzkrātās 
zināšanas, kas nepieciešamas to darbībai.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 
tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā.

1. Ja dalībnieki nav vienojušies citādi,
jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 
tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Arī saistītai juridiskai vienībai, kas 
reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī, ir 
tiesības piekļūt rezultātiem vai iepriekš 
uzkrātām zināšanām ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, ja vien konsorcija nolīgumā 
nav paredzēts citādi un ja šāda piekļuve ir 
vajadzīga, lai izmantotu rezultātus, ko 

3. Arī saistītai juridiskai vienībai, kas 
reģistrēta dalībvalstī, asociētā valstī vai 
asociētā trešā valstī, ir tiesības piekļūt 
rezultātiem vai iepriekš uzkrātām 
zināšanām ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
ja vien konsorcija nolīgumā nav paredzēts 
citādi un ja šāda piekļuve ir vajadzīga, lai 
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radījis dalībnieks, ar kuru šāda vienība ir 
saistīta.

izmantotu rezultātus, ko radījis dalībnieks, 
ar kuru šāda vienība ir saistīta.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Prasību piešķirt piekļuvi saskaņā ar 1., 2. 
un 3. punktu var iesniegt ne vēlāk kā viena 
gada laikā pēc darbības beigām. Tomēr 
dalībnieki var vienoties par citu termiņu.

4. Prasību piešķirt piekļuvi saskaņā ar 1., 2. 
un 3. punktu var iesniegt jebkurā laikā. 
Tomēr dalībnieki var vienoties par termiņa 
ierobežojuma noteikšanu izņēmuma 
gadījumos saistībā ar konkrētu darbību.
Nosakot ikvienu šādu termiņa 
ierobežojumu, ņem vērā rezultātu 
raksturu un šādu piekļuves tiesību mērķi.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
45.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.a pants
Trešo personu piekļuves tiesības

1. Pēc darbības pabeigšanas trešām 
pusēm ir tiesības pieprasīt un licences 
ietvaros saņemt piekļuves tiesības 
attiecībā uz darbības dalībnieku 
rezultātiem.
Šādas piekļuves tiesības piešķir 
neekskluzīvi un ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem, kā paredzēts 
konsorcija nolīgumā.
2. Pēc darbības pabeigšanas trešām 
pusēm ir tiesības pieprasīt un licences 
ietvaros saņemt piekļuves tiesības 
attiecībā uz dalībnieku fona informāciju, 
bet tikai tādā apmērā, kāds ir pamatoti 
pieprasīts, un tikai rezultātu izplatīšanas 
un izmantošanas mērķiem.
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Šādas piekļuves tiesības piešķir 
neekskluzīvi un ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem, kā paredzēts 
konsorcija nolīgumā.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minētās 
piekļuves sniegšanas nosacījumus iekļauj 
konsorcija nolīgumā, un uz tiem izdara 
atsauci dotāciju nolīgumā. Ierosinātos 
nosacījumus par to, kā trešā puse izmanto 
rezultātus un fona informāciju, kas 
nepieciešama rezultātu izmantošanai 
pētījumos, izskata kā priekšlikuma 
novērtējuma daļu.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
47. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Tādu inovāciju gadījumā, kas ir 
visciešāk saistītas ar attīstības valstu 
vajadzībām, tostarp pasaules veselības 
jomā, Komisija dotācijas līgumā iekļauj 
licencēšanas nosacījumus, lai uzlabotu 
piekļuvi par pieejamu cenu biomedicīnas 
produktiem jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
48. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un pieejamu un plašu 
piekļuvi tiem, pasūtījumu piešķiršanas 
nosacījumos paredz īpašus noteikumus 
par īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu, tostarp 
licencēšanas noteikumus.
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