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Módosítás 577
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és – az indokolt körben – a 
finanszírozó szervek a pályázatok 
elbírálására, valamint a következő 
kérdésekben való tanácsadásra és 
segítségnyújtásra független szakértőket 
jelölhetnek ki:

(1) A Bizottság és – az indokolt körben – a 
finanszírozó szervek a tagállamok kérése 
alapján egy lista formájában létrehozzák a 
vonatkozó osztályozásban szereplő 
tudományágakat képviselő független
tudományos szakértők adatbázisát. A 
felülvizsgálókat e listáról választják ki az 
alábbiak céljából:

Or. pl

Indokolás

A bevezető rész pontosítandó.

Módosítás 578
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és – az indokolt körben – a 
finanszírozó szervek a pályázatok 
elbírálására, valamint a következő 
kérdésekben való tanácsadásra és 
segítségnyújtásra független szakértőket 
jelölhetnek ki:

(1) A Bizottság és a finanszírozó szervek a 
pályázatok elbírálására, valamint a 
következő kérdésekben való tanácsadásra 
és segítségnyújtásra független szakértőket 
jelölnek ki:

Or. en

Módosítás 579
Adam Gierek
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pályázatok elbírálása; (A magyar változatot nem érinti.)

Or. pl

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 580
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a(z) XX/XX/EU rendelet (a „Horizont 
2020” keretprogram), valamint a korábbi 
kutatási és/vagy innovációs programok 
hatálya alá tartozó cselekvések 
végrehajtásának nyomon követése;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. pl

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 581
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kutatási és innovációs programok 
értékelése;

(A magyar változatot nem érinti.)
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Or. pl

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kutatási és innovációs programok 
értékelése;

d) a kutatási és innovációs programok 
értékelése, összehasonlító tanulmányok 
készítése többek között a K+F-ben 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó országok 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 583
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós kutatás- és innovációpolitika 
tervezése, beleértve a jövőbeni programok 
kidolgozását is.

e) az uniós kutatás- és innovációpolitika 
kialakítása, beleértve a jövőbeni 
programok kidolgozását is.

Or. pl

Indokolás

A független szakértők csoportját a tagállamokkal egyetértésben állítják fel az adott 
tudományághoz kapcsolódó neveket tartalmazó adatbázis formájában.

Módosítás 584
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik, 
valamint nyelvtudásuk alapján kell 
kiválasztani. Ennek révén biztosítható, 
hogy a nem angol nyelven benyújtott 
projektjavaslatokat is értékelni lehessen. 
Az érintett szakértők képességei, 
tapasztalatai és ismeretei meg kell 
feleljenek az adott projekt prioritásainak. 
Ha a független szakértőnek minősített 
adatokkal kell dolgoznia, akkor 
kijelölésének előfeltétele a megfelelő 
személyi biztonsági tanúsítvány megléte.

Or. de

Indokolás

A kkv-knak az elméleti lehetőségnél többel kell rendelkezniük a nem angol nyelven benyújtott 
projektek esetében. Az ilyen pályázatoknak eddig kevés sikerre volt esélyük, csupán nyelvi 
okok miatt. Az „Ipari vezető szerep” című rész alapján benyújtott projektekben részt vevő 
szakértőknek e téren is tapasztalattal kell rendelkezniük. Ugyanez vonatkozik a másik két 
prioritásra is.

Módosítás 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. A független 
szakértők kijelölésekor a Bizottság 
törekszik arra, hogy a különböző 
készségek, tapasztalat és tudás 
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tanúsítvány megléte. tekintetében a cselekvési területtől 
függően kiegyensúlyozott legyen a 
szakértői csoportok összetétele, és elérje az 
iparági szakértők határozott 
szerepvállalását. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

Or. en

Indokolás

Míg az első mondat az egyes szakértők kiválasztásának kritériumaira vonatkozik, a második 
mondat a szakértői csoport kiegyensúlyozott összetételének fontosságát hangsúlyozza. Az 
„Ipari vezető szerep” és a „Társadalmi kihívások” című rész szerinti tevékenységek esetében 
kívánatos lenne az iparági értékelők nagyobb szerepvállalása, hiszen az értékelési folyamat 
jelenleg rendkívül „akadémikus”.

Módosítás 586
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. A független 
szakértők kijelölésekor a Bizottság 
törekszik arra, hogy a különböző 
készségek, tapasztalat és tudás 
tekintetében a cselekvési területtől 
függően kiegyensúlyozott összetételt érjen 
el a szakértői csoportokban. Ha a 
független szakértőnek minősített adatokkal 
kell dolgoznia, akkor kijelölésének 
előfeltétele a megfelelő személyi 
biztonsági tanúsítvány megléte.

Or. en
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Módosítás 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. A független 
szakértők kijelölésekor a Bizottság 
törekszik arra, hogy a különböző 
készségek, tapasztalat, tudás és nemek 
tekintetében kiegyensúlyozott összetételt 
érjen el a szakértői csoportokban. Ha a 
független szakértőnek minősített adatokkal 
kell dolgoznia, akkor kijelölésének 
előfeltétele a megfelelő személyi 
biztonsági tanúsítvány megléte.

Or. en

Módosítás 588
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. A független 
szakértők kijelölésekor a Bizottság 
törekszik arra, hogy a különböző 
készségek, tapasztalat, tudás és nemek 
tekintetében a cselekvési területtől 
függően kiegyensúlyozott összetételt érjen 
el a szakértői csoportokban. Ha a 
független szakértőnek minősített adatokkal 
kell dolgoznia, akkor kijelölésének 
előfeltétele a megfelelő személyi 
biztonsági tanúsítvány megléte.
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Or. en

Módosítás 589
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. A szakértők 
kiválasztásakor figyelembe kell venni, 
hogy multidiszciplináris megközelítésre, 
valamint a szerteágazó ismeretek és 
nézőpontok tükrözésére van szükség.  Ha a 
független szakértőnek minősített adatokkal 
kell dolgoznia, akkor kijelölésének 
előfeltétele a megfelelő személyi 
biztonsági tanúsítvány megléte.

Or. en

Módosítás 590
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. A szakértők 
kiválasztásakor a Bizottság egyensúlyt 
biztosít a különböző érdekeltek képviselői 
között. Ha a független szakértőnek 
minősített adatokkal kell dolgoznia, akkor 
kijelölésének előfeltétele a megfelelő 
személyi biztonsági tanúsítvány megléte.
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Or. en

Indokolás

A 7. keretprogramban gyakran előfordult, hogy a szakértői panelben nem nagyon voltak 
iparági háttérrel is rendelkező szakértők. Fel kell ismerni tehát az arra vonatkozó igényt, 
hogy értékelőként egyre több olyan szakértőt alkalmazzanak, akik a kutatási tevékenységekre 
vonatkozó javaslatok értékelése során az iparági versenyképességet is támogatják.

Módosítás 591
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte. A független szakértők 
kinevezésekor figyelembe kell venni a 
nemi egyensúlyt.

Or. en

Módosítás 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik, 
valamint a nemi és földrajzi egyensúly
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
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a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

Or. en

Módosítás 593
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani az (1) 
bekezdésben hivatkozott listáról. Ha a 
független szakértőnek minősített adatokkal 
kell dolgoznia, akkor kijelölésének 
előfeltétele a megfelelő személyi 
biztonsági tanúsítvány megléte.

Or. pl

Indokolás

A független szakértők csoportját a tagállamokkal egyetértésben állítják fel az adott 
tudományághoz kapcsolódó neveket tartalmazó adatbázis formájában.

Módosítás 594
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek
– például nemzeti kutatóintézetek, kutatási 

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
az érintett szervezeteknek – például 
nemzeti kutatóintézeteknek, kutatási 
intézményeknek, szabványügyi 
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intézmények, szabványügyi szervezetek
vagy vállalkozások – részére kibocsátott 
felhívások alapján kell meghatározni és 
kiválasztani.

szervezeteknek vagy vállalkozásoknak –
címzett jelentkezésekben szereplő 
tudományágak alapján kell meghatározni 
és kiválasztani.

Or. pl

Indokolás

A független szakértők csoportját a tagállamokkal egyetértésben állítják fel az adott 
tudományághoz kapcsolódó neveket tartalmazó adatbázis formájában.

Módosítás 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti kutatóintézetek, kutatási 
intézmények, szabványügyi szervezetek 
vagy vállalkozások – részére kibocsátott 
felhívások alapján kell meghatározni és 
kiválasztani.

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti és regionális 
kutatóintézetek, kutatási és technológiai 
intézmények, szabványügyi szervezetek 
vagy vállalkozások, illetve vállalkozói 
szervezetek – részére kibocsátott felhívások 
alapján kell meghatározni és kiválasztani.

Or. en

Módosítás 596
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
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magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti kutatóintézetek, kutatási 
intézmények, szabványügyi szervezetek 
vagy vállalkozások – részére kibocsátott 
felhívások alapján kell meghatározni és 
kiválasztani.

magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti kutatóintézetek, 
egyetemek, kutatási intézmények, 
szabványügyi szervezetek, civil társadalmi 
szervezetek vagy vállalkozások – részére 
kibocsátott felhívások alapján kell 
meghatározni és kiválasztani.

Or. en

Módosítás 597
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti kutatóintézetek, kutatási 
intézmények, szabványügyi szervezetek 
vagy vállalkozások – részére kibocsátott 
felhívások alapján kell meghatározni és 
kiválasztani.

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti kutatóintézetek, kutatási 
intézmények, egyetemek, szabványügyi 
szervezetek vagy vállalkozások – részére 
kibocsátott felhívások alapján kell 
meghatározni és kiválasztani.

Or. es

Indokolás

A szakértők kiválasztásában szerepet kapó szervezetek listája nem lehet teljes az egyetemek 
nélkül.

Módosítás 598
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés



PE492.788v01-00 14/132 AM\907844HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha szükségesnek ítéli, a Bizottság vagy az 
érintett finanszírozó szerv kellően indokolt 
esetben az adatbázisban nem szereplő, de 
megfelelő szaktudással rendelkező 
személyt is kiválaszthat független 
szakértőként.

törölve

Or. de

Indokolás

Az átláthatóság miatt kötelező kell maradjon a szakértők felvétele a közös adatbázisba.

Módosítás 599
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha szükségesnek ítéli, a Bizottság vagy az 
érintett finanszírozó szerv kellően indokolt 
esetben az adatbázisban nem szereplő, de 
megfelelő szaktudással rendelkező 
személyt is kiválaszthat független 
szakértőként.

Ha szükségesnek ítéli, a Bizottság vagy az 
érintett finanszírozó szerv kellően indokolt 
esetben az adatbázisban nem szereplő, de 
megfelelő szaktudással rendelkező 
személyt is kiválaszthat független 
szakértőként. A Bizottságnak kellőképpen 
tájékoztatnia kell a programbizottságot az 
ügyekről.

Or. en

Módosítás 600
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha szükségesnek ítéli, a Bizottság vagy az A Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
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érintett finanszírozó szerv kellően indokolt 
esetben az adatbázisban nem szereplő, de 
megfelelő szaktudással rendelkező 
személyt is kiválaszthat független 
szakértőként.

szerv kellően indokolt esetben, és 
megfelelően figyelembe véve az adott téma 
sajátosságait az adatbázisban nem 
szereplő, de megfelelő szaktudással 
rendelkező szakértőt is kiválaszthat.

Or. es

Indokolás

Ez korlátozza azon ügyek számát, amikor a Bizottság vagy a finanszírozó szerv az 
adatbázisban nem szereplő szakértőket vehet igénybe.

Módosítás 601
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 projekt valamennyi 
értékelési panelje tagjainak legalább 
kétötöde – kivéve az Európai Kutatási 
Tanácshoz tartozó projekteket – megfelelő 
szakértelemmel rendelkező iparági 
képviselő kell legyen. A Horizont 2020 
projekt kifejezetten a kkv-kat célzó 
valamennyi értékelési panelje tagjainak 
legalább kétötöde a kkv-k képviselője kell 
legyen, egyötöde pedig az iparág 
fennmaradó részéből kell jöjjön, és 
mindkét esetben megfelelő szakértelemmel 
kell rendelkezniük.

Or. nl

Módosítás 602
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
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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 érdekek és a nemek közötti 
egyensúly és a földrajzi sokféleség 
biztosítására. A Bizottság 
megbizonyosodik róla, hogy egyetlen adott 
érdekcsoport képviselői sem teszik ki a 
nem kormányzati szakértők több mint 
egyharmadát. Megfelelő intézkedéseket 
kell hozni annak érdekben, hogy a 
szakértői csoportok ne essenek magán-
és/vagy üzleti érdekek csapdájába.

Or. en

Módosítás 603
Marisa Matias

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 érdekek és a nemek közötti 
egyensúly és a földrajzi sokféleség 
biztosítására. Megfelelő intézkedéseket 
kell hozni annak érdekben, hogy a 
szakértői csoportok ne essenek magán-
és/vagy üzleti érdekek csapdájába.

Or. en

Módosítás 604
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
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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 a nemek közötti egyensúly és a 
földrajzi sokféleség, valamint annak
biztosítására, hogy egyetlen érdekcsoport 
se legyen túlreprezentálva, ami 
veszélyeztethetné a döntéshozatali 
folyamat pártatlanságát.

Or. es

Indokolás

A független szakértők kinevezése kapcsán hangsúlyozni kell a megfelelő egyensúly 
biztosításának és ezáltal az összeférhetetlenség elkerülésének jelentőségét.

Módosítás 605
András Gyürk

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 a nemek közötti egyensúly és a 
földrajzi egyensúly lehető legnagyobb 
mértékű biztosítására.

Or. en

Módosítás 606
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
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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 a nemek közötti egyensúly és a 
földrajzi egyensúly lehető legnagyobb 
mértékű biztosítására.

Or. en

Indokolás

A tagállami részvétel tekintetében bizonyos anomáliákat nem lehet a kiválóság eltérő 
szintjével magyarázni, és ez arra vall, hogy lobbizási problémák fordulhatnak elő a javaslatok 
kiértékelésének folyamata során. Függetlenül attól, hogy egy-egy ilyen probléma valós-e vagy 
sem, tény, hogy a kutatók érzékelik, tehát gondoskodni kell arról, hogy az értékelési 
folyamatra a gyanú legkisebb árnyéka se vetődjék. A legmegfelelőbb megoldás az értékelést 
végzők megfelelő földrajzi eloszlásának szavatolása lenne.

Módosítás 607
Romana Jordan

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 a nemek közötti egyensúly és a 
földrajzi egyensúly lehető legnagyobb 
mértékű biztosítására.

Or. en

Módosítás 608
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
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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 a férfiak és nők közötti 
egyensúly és a földrajzi sokféleség 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 609
Jean-Pierre Audy

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 a nemek közötti ésszerű
egyensúly biztosítására.

Or. en

Indokolás

A 7. keretprogramhoz hasonlóan alapvető célkitűzés a férfiak és nők közötti egyensúly az 
értékelők körében, összhangban a Horizont 2020 rendelet 15. cikkével. Másrészt a földrajzi 
egyensúly nem olyan alapelv, amelyet a Horizont 2020-nak be kellene tartania.

Módosítás 610
Silvia-Adriana Ţicău

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 a nemek és a tagállamok közötti 
egyensúly és a földrajzi sokféleség 
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biztosítására.

Or. ro

Módosítás 611
Marita Ulvskog

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 magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 612
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

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 szóló teljes körű 
nyilatkozat közzétételével. Az érintett vagy 
összeférhetetlen személyeket „személyes 
minőségükben”eltiltják az ülésen való 
részvételtől. 

Or. en
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Módosítás 613
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

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 teljes körű 
nyilatkozat közzétételével. Az érintett vagy 
összeférhetetlen személyeket „személyes 
minőségükben”eltiltják az ülésen való 
részvételtől. 

Or. en

Módosítás 614
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

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; a kockázat 
csökkentésének egy módja a szakmai 
tevékenységéről és pénzügyi 
érdekeltségeiről szóló teljes körű 
nyilatkozat közzététele.

Or. es
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Indokolás

Információkra van szükség ezen a területen a Bizottság vagy a finanszírozó szerv döntéseinek 
megindokolásához és az összeférhetetlenség gyanújának elkerüléséhez.

Módosítás 615
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szakértők kijelölése keretkijelölés 
formáját is öltheti, amely a „Horizont 
2020” keretprogram teljes időtartamára 
szól, és amelyet konkrét 
feladatmeghatározások egészítenek ki.

(4) A szakértők kijelölése legkésőbb 2013 
végéig meg kell történjen, és keretkijelölés 
formáját is öltheti, amely a „Horizont 
2020” keretprogram teljes időtartamára 
szól, és amelyet konkrét 
feladatmeghatározások egészítenek ki, 
melyek magukban foglalják a projekt 
előzetes értékelését, végrehajtásának 
értékelését és végső értékelését.

Or. pl

Indokolás

Mivel a „Horizont 2020” keretprogram 2014. január 1-én veszi kezdetét, a döntéshozatalért 
felelős független szakértői csoportnak addigra már fel kell állnia.

Módosítás 616
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A személyes minőségükben kijelölt 
azon szakértők névsorát, akik a(z) 
XX/XX/EU rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogram”) és a(z) XX/XX/EU 
határozat (az egyedi program) 
végrehajtásában a Bizottság és a 
finanszírozó szervek munkáját segítették, a 

(5) Azon független szakértők névsorát – az 
általuk képviselt tudományágak 
megnevezésével együtt –, akik a(z) 
XX/XX/EU rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogram”) és a(z) XX/XX/EU 
határozat (az egyedi program) 
végrehajtásában a Bizottság és a 



AM\907844HU.doc 23/132 PE492.788v01-00

HU

Bizottság, illetőleg az adott finanszírozó 
szerv internetes oldalain legalább évente 
egyszer közzé kell tenni. A szakértők 
nevének összegyűjtését, feldolgozását és 
közzétételét a 45/2001/EK rendelettel 
összhangban kell végezni.

finanszírozó szervek munkáját segítették, a 
„Horizont 2020” keretprogram kezdete 
előtti időszakban megtörténő 
kinevezésüket követően a Bizottság, 
illetőleg az adott finanszírozó szerv 
internetes oldalain legalább évente egyszer 
közzé kell tenni, és a listát folyamatosan 
frissíteni kell. A szakértők nevének 
összegyűjtését, feldolgozását és 
közzétételét a 45/2001/EK rendelettel 
összhangban kell végezni.

Or. pl

Indokolás

Egyértelmű kapcsolat van a naprakész szakértői lista komoly és tudatos módon történő 
összeállítása és a „Horizont 2020” keretprogram támogatásai odaítélési folyamatának 
átláthatósága között.

Módosítás 617
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
közösen elért eredmények nem oszthatók 
fel a megfelelő szabadalmi védelem vagy 
más szellemi tulajdonjog bejelentése, 
megszerzése vagy fenntartása céljából, a 
résztvevők határozhatnak úgy, hogy az 
eredményekre vonatkozó tulajdonjogokat 
egy résztvevőre ruházzák vagy 
fenntarthatják a kérdéses eredmények 
közös tulajdonát. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.
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Or. de

Indokolás

A részvételre vonatkozó szabályoknak azon esetekre is vonatkozniuk kell, amikor az 
eredmények nem oszthatók fel és a résztvevők közös tulajdonosok.

Módosítás 618
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a közös 
találmány, dizájn vagy munka nem 
osztható fel a megfelelő szabadalmi 
védelem vagy más szellemi tulajdonjog 
bejelentése, megszerzése és/vagy 
fenntartása céljából, a résztvevők 
határozhatnak úgy, hogy a az 
eredményekre vonatkozó tulajdonjogokat 
egy résztvevőre ruházzák vagy 
fenntarthatják a kérdéses eredmények 
közös tulajdonát. Közös tulajdonlás esetén 
a tulajdonostársak a közös tulajdonból 
fakadó jogok megosztásáról és 
gyakorlásának feltételeiről kötelesek – a 
támogatási megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. en

Indokolás

A pontosítás érdekében tisztázni kell, hogy a résztvevők egy adott résztvevőre is átruházhatják 
a közös eredményeket.

Módosítás 619
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, vagy ha a közös 
eredmény nem osztható fel a megfelelő 
szabadalmi védelem vagy más szellemi 
tulajdonjog megszerzése és/vagy 
fenntartása céljából, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. en

Módosítás 620
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, vagy ha a közös 
találmány, dizájn vagy munka nem 
osztható fel a megfelelő szabadalmi 
védelem vagy más szellemi tulajdonjog 
bejelentése, megszerzése és/vagy 
fenntartása céljából, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
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megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. en

Módosítás 621
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és ha a 
közös találmány, dizájn vagy munka nem 
osztható fel a megfelelő szabadalmi 
védelem vagy más szellemi tulajdonjog 
bejelentése, megszerzése és/vagy 
fenntartása céljából, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. en

Módosítás 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor dönthetnek úgy, 
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eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

hogy a kérdéses eredmények tulajdonjogát 
egy résztvevőre ruházzák vagy azok az 
érintett résztvevők közös tulajdonát 
képezik. Közös tulajdonlás esetén a
tulajdonostársak a közös tulajdonból 
fakadó jogok megosztásáról és 
gyakorlásának feltételeiről kötelesek – a 
támogatási megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. en

Módosítás 623
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozza létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és/vagy a közös tulajdon 
gyakorlásának feltételeiről kötelesek – a 
támogatási megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. de

Módosítás 624
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 
megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozza létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és/vagy a közös tulajdon 
gyakorlásának feltételeiről kötelesek – a 
támogatási megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. en

Módosítás 625
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a 
következő feltételeket:

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények jogdíjmentes 
alapon történő, nem kereskedelmi, hanem 
például belső kutatási vagy képzési célú 
használatára a tulajdonostárs(ak) előzetes 
jóváhagyásának megszerzése nélkül.

Or. en

Módosítás 626
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a következő 
feltételeket:

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények nem 
kizárólagos és jogdíjmentes 
hasznosítására, ha azokat nem 
kereskedelmi célú belső kutatásaihoz 
megfelelőnek találja, valamint 
kereskedelmi hasznosítására, továbbá 
azokra vonatkozóan a használati engedély 
továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a következő 
feltételeket:

Or. en

Módosítás 627
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni
harmadik feleknek, ha betartja a következő 
feltételeket:

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására, beleértve a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedély adását
harmadik feleknek is, ha betartja a 
következő feltételeket:

Or. en

Módosítás 628
Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a következő 
feltételeket:

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan jogokat 
átadva, de a használati engedély 
továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek.

Or. en

Indokolás

A közös tulajdonra vonatkozó szabályok tervezete, elsősorban az előzetes bejelentést és a 
harmadik feleknek törtnő nem kizárólagos engedélyek miatti kompenzációt tartalmazó 
alapszabályok jelentős akadályt emelnének a közös tulajdonú szellemi tulajdonjogok 
használata elé. A közös tulajdon lehetősége ezért eltántoríthat a közös kutatástól. A 
résztvevőkre kell bízni egy alkalmasabb megállapodás kidolgozását, a kutatási eredmények 
felhasználását ösztönző rendszeren alapul.

Módosítás 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a következő 
feltételeket:

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a következő 
feltételeket:

Or. en
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Módosítás 630
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a többi tulajdonostársat előzetesen 
értesíti;

törölve

Or. en

Módosítás 631
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a többi tulajdonostársat előzetesen 
értesíti;

törölve

Or. en

Módosítás 632
Seán Kelly

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 633
Ioannis A. Tsoukalas

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.

törölve

Or. en

Módosítás 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
ellentételezés méltányos és ésszerű kell 
legyen.

Or. en

Módosítás 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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) méltányos és ésszerű feltételek mellett

Or. en
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Módosítás 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme 
nélkül a résztvevők megállapodhatnak 
más szabályokban is az eredmények 
tulajdonlását illetően.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás bizonyos rugalmasságot enged a partnerek számára, akik egyedi 
szabályokban is megállapodhatnak az eredmények tulajdonlását illetően. Ez különösen a kkv-
k számára fontos. Ha egy cselekvés olyan speciális szakértelmet vagy technológiát igényel, 
amely egy kkv fő vagyontárgya, az versenyképessége megőrzése érdekében megtarthatja e 
vagyontárgy forgalmazási jogait.

Módosítás 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a résztvevő, amely kereskedelmi 
vagy ipari felhasználásra alkalmas 
eredményeknek tulajdonosa, köteles 
megvizsgálni az oltalom alá helyezés 
lehetőségeit, és amennyiben az adott 
körülmények között az lehetséges és 
indokolt, saját jogos érdekeinek, valamint a 
cselekvés többi résztvevője jogos 
érdekeinek, ezen belül különösen 
kereskedelmi érdekeinek kellő 
figyelembevételével köteles gondoskodni
az eredmények megfelelő módon, 

(1) Az a résztvevő, amely kereskedelmi 
vagy ipari felhasználásra alkalmas 
eredményeknek tulajdonosa, 
megvizsgálhatja az oltalom alá helyezés 
lehetőségeit, és amennyiben az adott 
körülmények között az lehetséges és 
indokolt, a közérdek és saját jogos 
érdekeinek, valamint a cselekvés többi 
résztvevője jogos érdekeinek, ezen belül 
különösen kereskedelmi érdekeinek kellő 
figyelembevételével gondoskodhat az 
eredmények megfelelő módon, ésszerű
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megfelelő időtartamra és megfelelő területi 
hatállyal történő oltalmáról.

időtartamra és megfelelő területi hatállyal 
történő oltalmáról.

Or. en

Módosítás 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a résztvevő, amely kereskedelmi 
vagy ipari felhasználásra alkalmas 
eredményeknek tulajdonosa, köteles 
megvizsgálni az oltalom alá helyezés 
lehetőségeit, és amennyiben az adott 
körülmények között az lehetséges és 
indokolt, saját jogos érdekeinek, valamint a 
cselekvés többi résztvevője jogos 
érdekeinek, ezen belül különösen 
kereskedelmi érdekeinek kellő 
figyelembevételével köteles gondoskodni 
az eredmények megfelelő módon, 
megfelelő időtartamra és megfelelő területi 
hatállyal történő oltalmáról.

(1) Az a résztvevő, amely kereskedelmi 
vagy ipari felhasználásra alkalmas vagy 
ésszerűen alkalmasnak gondolható 
eredményeknek tulajdonosa, köteles 
megvizsgálni az oltalom alá helyezés 
lehetőségeit, és amennyiben az adott 
körülmények között az lehetséges és 
indokolt, saját jogos érdekeinek, valamint a 
cselekvés többi résztvevője jogos 
érdekeinek, ezen belül különösen 
kereskedelmi érdekeinek kellő 
figyelembevételével köteles gondoskodni 
az eredmények megfelelő módon, 
megfelelő időtartamra és megfelelő területi 
hatállyal történő oltalmáról.

Or. en

Módosítás 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa 
létrehozott eredményeket az oltalom alá 
helyezésüknek az Unió joga vagy a 

(2) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa 
létrehozott eredményeket nem kívánja 
oltalom alá helyezni, köteles a szóban 
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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.

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. 

Or. en

Módosítás 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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.

(2) 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 a 
tulajdonos résztvevő jóváhagyásával
átveheti az eredmények feletti 
tulajdonjogot, és megteheti a hatékony 
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oltalmukhoz szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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.

(2) 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 vagy ipari 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.

Or. en

Módosítás 642
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa 

(2) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa 
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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.

létrehozott eredményeket az oltalom alá 
helyezésüknek az Unió joga vagy a 
nemzeti jog alapján való lehetetlen voltától 
és a kereskedelmi vagy ipari 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.

Or. en

Módosítás 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A szóban forgó 
eredményekre vonatkozóan mindaddig 
nem folytatható terjesztési tevékenység, 
amíg a Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
határozatot nem hozott vagy nem döntött a 
tulajdonjog átvételéről, és meg nem tette 
az oltalom biztosításához szükséges 
lépéseket. A támogatási megállapodásban 
erre vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A szóban forgó 
eredményekre vonatkozóan mindaddig 
nem folytatható terjesztési tevékenység, 
amíg a Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
határozatot nem hozott arról, hogy átveszi-
e a tulajdonjogot, és adott esetben meg 
nem tette az oltalom biztosításához 
szükséges lépéseket. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

Or. en
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Módosítás 644
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A szóban forgó 
eredményekre vonatkozóan mindaddig 
nem folytatható terjesztési tevékenység, 
amíg a Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
határozatot nem hozott vagy nem döntött a 
tulajdonjog átvételéről, és meg nem tette az 
oltalom biztosításához szükséges lépéseket. 
A támogatási megállapodásban erre 
vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A szóban forgó 
eredményekre vonatkozóan mindaddig 
nem folytatható terjesztési tevékenység, 
amíg a Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
határozatot nem hozott vagy nem döntött a 
tulajdonjog átvételéről, és meg nem tette az 
oltalom biztosításához szükséges lépéseket.
A támogatási mintamegállapodásban erre 
vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 645
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, a kereskedelmi 
hasznosításra való alkalmatlanságuktól 
eltérő okból fel kíván hagyni az 
eredmények oltalmával vagy nem kívánja 
meghosszabbíttatni oltalmuk időtartamát, 
köteles értesíteni a Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet, amely ilyen esetekben 
– a tulajdonjog átvétele mellett – tovább 
folytathatja az oltalmat vagy 
meghosszabbíttathatja annak időtartamát. 
A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, a kereskedelmi 
hasznosításra való alkalmatlanságuktól 
eltérő okból fel kíván hagyni az 
eredmények oltalmával vagy a cselekvés 
befejezésétől számított öt éven belül nem 
kívánja meghosszabbíttatni oltalmuk 
időtartamát, köteles értesíteni a Bizottságot 
vagy a finanszírozó szervet, amely ilyen 
esetekben a tulajdonos résztvevő 
jóváhagyásával – a tulajdonjog átvétele 
mellett – tovább folytathatja az oltalmat 
vagy meghosszabbíttathatja annak 
időtartamát. A Bizottság vagy a 
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szenvednének. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

finanszírozó szerv 45 napon belül döntést 
hoz. A résztvevő csak akkor tagadhatja 
meg beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Ezt a változtatást a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, a kereskedelmi 
hasznosításra való alkalmatlanságuktól 
eltérő okból fel kíván hagyni az 
eredmények oltalmával vagy nem kívánja 
meghosszabbíttatni oltalmuk időtartamát, 
köteles értesíteni a Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet, amely ilyen esetekben 
– a tulajdonjog átvétele mellett – tovább 
folytathatja az oltalmat vagy 
meghosszabbíttathatja annak időtartamát. 
A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, fel kíván hagyni 
az eredmények oltalmával vagy nem 
kívánja meghosszabbíttatni oltalmuk 
időtartamát, köteles értesíteni a Bizottságot 
vagy a finanszírozó szervet, amely ilyen 
esetekben – a tulajdonjog átvétele mellett –
tovább folytathatja az oltalmat vagy 
meghosszabbíttathatja annak időtartamát. 
A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Abból a szempontból, hogy a Bizottság vagy a finanszírozó szerv miként dönt az oltalom 
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fenntartásáról vagy kiterjesztéséről, nem lényeges annak oka, hogy egy résztvevő miért kíván 
felhagyni az eredmények oltalmával vagy miért nem kívánja meghosszabbíttatni oltalmuk 
időtartamát.

Módosítás 647
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, a kereskedelmi 
hasznosításra való alkalmatlanságuktól 
eltérő okból fel kíván hagyni az 
eredmények oltalmával vagy nem kívánja 
meghosszabbíttatni oltalmuk időtartamát, 
köteles értesíteni a Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet, amely ilyen esetekben 
– a tulajdonjog átvétele mellett – tovább 
folytathatja az oltalmat vagy 
meghosszabbíttathatja annak időtartamát. 
A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, a kereskedelmi 
hasznosításra való alkalmatlanságuktól 
eltérő okból fel kíván hagyni az 
eredmények oltalmával vagy nem kívánja 
meghosszabbíttatni oltalmuk időtartamát, 
köteles értesíteni a Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet, amely ilyen esetekben 
– a tulajdonjog átvétele mellett – tovább 
folytathatja az oltalmat vagy 
meghosszabbíttathatja annak időtartamát. 
A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A támogatási 
mintamegállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 648
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, köteles minden 
tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy a tulajdonában lévő eredményeket 

(1) Minden olyan résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, köteles minden 
tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy a tulajdonában lévő eredményeket 
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további kutatás céljából vagy 
kereskedelmileg hasznosítsa vagy –
különösen az eredmények átruházásával 
vagy azok használati jogának átadásával, a 
41. cikkel összhangban – más jogalannyal 
hasznosíttassa.

további kutatás céljából vagy 
kereskedelmileg hasznosítsa vagy –
különösen az eredmények átruházásával 
vagy azok használati jogának átadásával, a 
41. cikkel összhangban – más jogalannyal 
hasznosíttassa. Ezt például szabványosítási 
tevékenységek révén lehet megtenni.

Or. en

Indokolás

A szabványosítás fontos szerepet játszik a kutatási eredmények terjesztésében, ezért külön meg 
kell említeni.

Módosítás 649
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, köteles minden 
tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy a tulajdonában lévő eredményeket 
további kutatás céljából vagy 
kereskedelmileg hasznosítsa vagy –
különösen az eredmények átruházásával 
vagy azok használati jogának átadásával, a 
41. cikkel összhangban – más jogalannyal 
hasznosíttassa.

(1) Minden olyan résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, köteles minden 
tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy a tulajdonában lévő eredményeket 
hasznosítsa vagy – különösen az 
eredmények átruházásával vagy azok 
használati jogának átadásával, a 41. cikkel 
összhangban – más jogalannyal 
hasznosíttassa.

Or. en

Indokolás

Lásd a „hasznosítás” fogalma komplexebb meghatározásának beillesztését a 2. cikkbe a 
részvételre vonatkozó valamennyi szabály vonatkozásában.

Módosítás 650
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, köteles minden 
tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy a tulajdonában lévő eredményeket 
további kutatás céljából vagy 
kereskedelmileg hasznosítsa vagy –
különösen az eredmények átruházásával 
vagy azok használati jogának átadásával, a 
41. cikkel összhangban – más jogalannyal 
hasznosíttassa.

(1) Minden olyan résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, köteles minden 
tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy a tulajdonában lévő eredményeket 
további kutatás, fejlesztés, innováció
céljából vagy kereskedelmileg hasznosítsa 
vagy – különösen az eredmények 
átruházásával vagy azok használati jogának 
átadásával, a 41. cikkel összhangban – más 
jogalannyal hasznosíttassa.

Or. en

Módosítás 651
Marisa Matias

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. Amennyiben a 
munkaprogram célja jelentős társadalmi 
kihívások (egészségügy, éghajlat, biológiai 
sokféleség) kezelése, az eredmények 
hasznosítása, átadása és felhasználásuk 
engedélyezése a globális hozzáférési 
engedély elveinek megfelelően történik 
annak érdekében, hogy az innovatív 
megoldásokat a lehető legnagyobb 
mértékben felhasználják a köz 
szolgálatának érdekében, és könnyebb 
legyen a kutatási eredményekhez való 
hozzáférés az érintettek számára.

Or. en
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Módosítás 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szellemi tulajdon oltalmával, a 
biztonsági szabályokkal és a jogos 
kereskedelmi érdekekkel kapcsolatos 
esetleges korlátozásokra is figyelemmel 
minden résztvevő köteles a tulajdonában 
lévő eredményeket a megfelelő módokon 
mihamarabb terjeszteni. A támogatási 
megállapodás erre vonatkozóan határidőket 
állapíthat meg.

(2) A szellemi tulajdon oltalmával, a 
biztonsági szabályokkal és a jogos 
kereskedelmi érdekekkel kapcsolatos 
esetleges korlátozásokra is figyelemmel 
minden résztvevő köteles a tulajdonában 
lévő eredményeket a megfelelő módokon 
mihamarabb terjeszteni. A támogatási 
megállapodás erre vonatkozóan határidőket 
állapíthat meg. A jelentős társadalmi 
kihívások (egészségügy, éghajlat, biológiai 
sokféleség) területén az eredmények 
használatának harmadik felek részére 
történő engedélyezése alapesetben nem 
kizárólagos alapon történik, lehetővé téve 
az azonnali versenyt és ezáltal biztosítva a 
globális hozzáférés erősítését.

Or. en

Módosítás 653
Jean-Pierre Audy

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. Ezeket a további kötelezettségeket a 
munkaprogramban vagy a munkatervben 
meg kell jelölni.

Or. en
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Módosítás 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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 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.

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében 
ösztönözni kell a nyílt hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Általános szabályként nyílt hozzáférést kell biztosítani a kutatási publikációkhoz az ingyenes 
online hozzáférés költségeinek finanszírozásával. A nyílt hozzáférés azonban a kutatási 
publikációkra korlátozódik. Az eredményekhez való hozzáférés és a nyílt hozzáférés 
tekintetében lásd az előadó jelentéstervezetében szereplő 85. módosítást.

Módosítás 655
Francisco Sosa Wagner

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 

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében a 
támogatási megállapodásban megállapított 
feltételekkel nyílt hozzáférést kell lehetővé 
tenni. E megállapodás automatikus kell 



AM\907844HU.doc 45/132 PE492.788v01-00

HU

kutatási adatok terjesztését is, a támogatási 
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.

legyen, ezáltal a lehető leghamarabb, de 
mindenesetre a tudományos folyóiratban 
való közléstől számított hat hónapon belül 
ingyenes nyilvános online hozzáférést 
biztosítva az uniós finanszírozású kutatási 
publikációkhoz. Az ilyen hozzáférés 
biztosításának valamennyi költségét uniós 
alapokból finanszírozzák. Más terjesztés 
esetében, ideértve a kutatási adatok 
terjesztését is, a támogatási 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, például amikor 
kiemelkedő közérdekről van szó, a 
közegészségügy területén elért kutatási 
eredményeket ingyenesen közzé kell tenni.

Or. es

Indokolás

Az uniós kutatási publikációkhoz automatikusan és a lehető leghamarabb, de mindenesetre a 
tudományos folyóiratban való közléstől számított hat hónapon belül nyilvános online 
hozzáférést kell biztosítani.

Módosítás 656
Ioannis A. Tsoukalas

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 
megállapodás – különösen az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó 
felderítő kutatás esetében és más megfelelő 

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében a 
nyílt hozzáférés az általános politika, 
kivéve a megfelelően indokolt eseteket, és 
ha a támogatási megállapodás másként 
rendelkezik.  Az uniós finanszírozású 
kutatási publikációk esetében az 
alapmodell az online, ingyenes, nyilvános 
hozzáférés biztosítása az uniós polgárok 
és társaságok számára, a lektorált 
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területeken – meghatározhatja az 
eredményekhez való nyílt hozzáférés 
lehetővé tételére vonatkozó feltételeket.

tudományos folyóiratban való közléstől 
számított hat hónapon belül. Adott 
esetben a nyílt hozzáférés minden 
költségét a megfelelő uniós 
finanszírozásból fedezik. Meg kell 
erősíteni a „Horizont 2020” keretprogram 
kutatási eredményeinek láthatóságát és
terjesztését biztosító digitális 
infrastruktúrák és adattárak szerepét és 
működését. Más terjesztés esetében, 
ideértve a kutatási adatok terjesztését is, a 
támogatási 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.

Or. en

Módosítás 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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.

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében 
alapvető politika az online, ingyenes, 
nyilvános hozzáférés lehető 
leghamarabbi, de legkésőbb a lektorált 
tudományos folyóiratban való közléstől 
számított hat hónapon belüli biztosítása az 
uniós finanszírozású kutatási 
publikációkhoz, és a támogatási 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel nyílt hozzáférést kell lehetővé 
tenni. Más terjesztés esetében, ideértve a 
kutatási adatok terjesztését is, a támogatási 
megállapodás – különösen az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó 
felderítő kutatás esetében és más 
közérdekű területeken, például a 
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közegészségügyben, a 
környezetvédelemben vagy más jelentős 
társadalmi érdekek esetén – meghatározza
az eredményekhez való nyílt hozzáférés 
lehetővé tételére vonatkozó feltételeket.

Or. en

Módosítás 658
Jean-Pierre Audy

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 
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.

A tudományos 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 
mintamegállapodás.

Or. en

Módosítás 659
Teresa Riera Madurell

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 

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében 
alapvető politika az online, ingyenes, 
nyilvános hozzáférés biztosítása az uniós 
finanszírozású kutatási publikációkhoz 
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kutatási adatok terjesztését is, a támogatási 
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.

legkésőbb a lektorált tudományos 
folyóiratban való közléstől számított hat 
hónapon belül, és a támogatási 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel nyílt hozzáférést kell lehetővé 
tenni. Más terjesztés esetében, ideértve a 
kutatási adatok terjesztését is, a támogatási 
megállapodás – különösen az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó 
felderítő kutatás esetében és más megfelelő 
területeken – meghatározhatja az 
eredményekhez való nyílt digitális 
hozzáférés lehetővé tételére vonatkozó 
feltételeket.

Or. en

Módosítás 660
Vicky Ford

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 
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.

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében, 
amelyek leírják, értelmezik vagy elemzik 
„Horizont 2020” keretprogramból nyújtott 
finanszírozás közvetlen eredményeként 
létrehozott adatokat, tudást vagy 
információkat, a támogatási 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel fenntartható, nyílt 
hozzáférést lehet biztosítani. Más terjesztés 
esetében, ideértve a kutatási adatok 
terjesztését is, a támogatási megállapodás –
különösen az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó felderítő kutatás 
esetében és más megfelelő területeken –
meghatározhatja az eredményekhez való 
fenntartható, nyílt hozzáférés lehetővé 
tételére vonatkozó feltételeket.

Or. en
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Módosítás 661
Antonio Cancian

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 
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.

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 
megállapodás meghatározhatja az 
eredményekhez való nyílt hozzáférés 
lehetővé tételére vonatkozó feltételeket. A 
kutatási eredményekhez való nyílt 
hozzáférést korlátozni kell a szellemi 
tulajdonjogok tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében, különösen 
harmadik országok vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 662
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közhaszon maximalizálása érdekében és 
egyúttal elismerve, hogy a megosztásnak 
figyelembe kell vennie az adatok hosszú 
távú értékének növelését, ami a kutatási 
eredmények kizárólagos használati 
idejének korlátozását igényelheti, a 
javaslatoknak tartalmazniuk kell egy 
adatkezelési és -megosztási tervet annak 
biztosítására, hogy a kutatásból származó 
adatokat a lehető legtágabban és 
legszabadabban kezeljék és elérhetővé 
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tegyék. 

Or. en

Módosítás 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 664
Christian Ehler, Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy projekt végén fizetendő átalányösszeg 
révén támogatni kell a kutatási 
publikációkhoz való nyílt hozzáférést a 
projekt lezárultát követően.

Or. en

Indokolás

Mivel a publikációs tevékenység gyakran nem történik meg az adott projektek lezárultáig 
(amennyiben a tájékoztatási tevékenységre fedezetet nyújt a projekt finanszírozása), 
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eszközöket kell biztosítani a terjesztés és a nyílt hozzáférés költségeinek fedezésére a projekt 
lezárultát követően. Egy bonyolult visszaigénylési rendszer elkerülésére a legjobb 
lehetőségnek az átalánydíj fizetése tűnik a projekt végén.

Módosítás 665
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak a kutatási adatok 
megfelelő kezelése és nyílt 
hozzáférhetőségének biztosítása 
érdekében létre kell hoznia egy nyílt 
hozzáférésű online európai kutatási 
könyvtárat és azt működtetnie kell.

Or. en

Módosítás 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi résztvevőt. Az értesítést követően 
bármely résztvevő kifogással élhet, ha 
igazolja, hogy az eredményeihez vagy a 
meglévő információihoz és jogaihoz 
fűződő jogos érdekei a tervezett terjesztési 
tevékenység következtében jelentés 
mértékű kárt szenvednének. Ilyenkor csak 
akkor kerülhet sor a terjesztési 
tevékenységre, ha e jogos érdekek védelme 
érdekében megfelelő lépések történtek. A 
támogatási megállapodás erre vonatkozóan 
határidőket állapíthat meg.

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi érintett résztvevőt, ha a 
konzorciummegállapodás erről nem 
rendelkezik másképp. Az értesítést 
követően bármely résztvevő kifogással 
élhet, ha igazolja, hogy az eredményeihez 
vagy a meglévő információihoz és jogaihoz 
fűződő jogos érdekei a tervezett terjesztési 
tevékenység következtében jelentés 
mértékű kárt szenvednének. Ilyenkor csak 
akkor kerülhet sor a terjesztési 
tevékenységre, ha e jogos érdekek védelme 
érdekében megfelelő lépések történtek. A 
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támogatási megállapodás erre vonatkozóan 
határidőket állapíthat meg.

Or. en

Módosítás 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi résztvevőt. Az értesítést követően 
bármely résztvevő kifogással élhet, ha 
igazolja, hogy az eredményeihez vagy a 
meglévő információihoz és jogaihoz 
fűződő jogos érdekei a tervezett terjesztési 
tevékenység következtében jelentés 
mértékű kárt szenvednének. Ilyenkor csak 
akkor kerülhet sor a terjesztési 
tevékenységre, ha e jogos érdekek védelme
érdekében megfelelő lépések történtek. A 
támogatási megállapodás erre vonatkozóan 
határidőket állapíthat meg.

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi résztvevőt. Az értesítést követően 
bármely résztvevő kifogással élhet, ha 
igazolja, hogy az eredményeihez vagy a 
meglévő információihoz és jogaihoz 
fűződő jogos érdekei a tervezett terjesztési 
tevékenység következtében jelentés 
mértékű kárt szenvednének. Ilyenkor csak 
akkor kerülhet sor a terjesztési 
tevékenységre, ha e jogos érdekek védelme 
érdekében megfelelő lépések történtek. A 
támogatási megállapodás erre vonatkozóan 
ésszerű határidőket állapít meg.

Or. en

Módosítás 668
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi résztvevőt. Az értesítést követően 
bármely résztvevő kifogással élhet, ha 
igazolja, hogy az eredményeihez vagy a 

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi résztvevőt. Az értesítést követően 
bármely résztvevő kifogással élhet, ha 
igazolja, hogy az eredményeihez vagy a 
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meglévő információihoz és jogaihoz 
fűződő jogos érdekei a tervezett terjesztési 
tevékenység következtében jelentés 
mértékű kárt szenvednének. Ilyenkor csak 
akkor kerülhet sor a terjesztési 
tevékenységre, ha e jogos érdekek védelme 
érdekében megfelelő lépések történtek. A 
támogatási megállapodás erre vonatkozóan 
határidőket állapíthat meg.

meglévő információihoz és jogaihoz 
fűződő jogos érdekei a tervezett terjesztési 
tevékenység következtében jelentés 
mértékű kárt szenvednének. Ilyenkor csak 
akkor kerülhet sor a terjesztési 
tevékenységre, ha e jogos érdekek védelme 
érdekében megfelelő lépések történtek. A 
támogatási mintamegállapodás erre 
vonatkozóan határidőket állapít meg.

Or. en

Módosítás 669
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eredmények terjesztése 
tekintetében a konzorciummegállapodás –
különösen az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó felderítő kutatás 
esetében és más megfelelő területeken –
meghatározza az eredményekhez való 
nyílt hozzáférés lehetővé tételére 
vonatkozó feltételeket.

Or. en(Utalás a 86. módosításra; PE489.632v01-00)

Indokolás

Az eredmények terjesztésére vonatkozó megállapodásoknak a konzorciummegállapodásban, 
nem pedig a támogatási megállapodásban történő szerepeltetése lehetővé teszi a 
konzorciumbeli partnerek számára, hogy az adott körülményekhez szabják az eredmények 
terjesztésére vonatkozó megállapodást.

Módosítás 670
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés
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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) A cselekvés időtartama és az azt követő 
egy év során a Bizottság kérésére 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.

Or. en

Indokolás

Ezt a változtatást a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 671
Marisa Matias

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 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en
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Módosítás 672
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 673
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fogyatékossággal élő személyek 
számára a többi polgárral egyenlő alapon 
kell hozzáférést biztosítani a vonatkozó 
kutatások eredményeivel összefüggő 
szabadalmi bejelentésekhez, 
szabványokhoz, publikációkhoz vagy 
bármely más információterjesztési 
eszközhöz, elektronikus formában is.

Or. es
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Indokolás

A Horizont 2020 keretében folytatott kutatások eredményeihez mindenki máshoz hasonló 
módon kell hozzáférést biztosítani a fogyatékossággal élők számára.

Módosítás 674
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az eredmények hatékonyabb és 
produktívabb terjesztése, valamint annak 
érdekében, hogy a társadalom 
szempontjából teljes potenciáljuk ki 
legyen használva, támogatni kell a 
tudományos közösség és a polgárok, a 
civil társadalom, a városok, a helyi, 
regionális és állami hatóságok, az ipar és 
más gazdasági szereplők együttműködését.

Or. en

Módosítás 675
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférést kell biztosítani az 
eredményekkel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, 
publikációkhoz vagy bármely más 
információterjesztési eszközhöz, és 
elektronikus formában is másokkal 
azonos alapon elérhetővé kell tenni 
számukra azokat.

Or. en
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Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani a „Horizont 
2020” keretprogramból finanszírozott projektek eredményeivel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, publikációkhoz vagy bármely más információterjesztési 
eszközhöz, elektronikus formában is, annál is inkább, mert közfinanszírozásról van szó.

Módosítás 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférést kell biztosítani az 
eredményekkel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, 
publikációkhoz vagy bármely más 
információterjesztési eszközhöz, és 
elektronikus formában is másokkal 
azonos alapon elérhetővé kell tenni 
számukra azokat.

Or. en

Módosítás 677
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, az 
eredményeket átruházni kívánó résztvevő 
köteles ezeket a résztvevőket előzetesen 

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből vagy a vállalkozások 
közötti szerződésből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, az 
eredményeket átruházni kívánó résztvevő 
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értesíteni, elegendő tájékoztatást adni nekik 
az eredmények leendő új tulajdonosáról, és 
ezáltal lehetővé tenni számukra, hogy 
felmérjék a tervezett átruházás hatásait 
hozzáférési jogaik esetleges gyakorlására.

köteles ezeket a résztvevőket előzetesen 
értesíteni, elegendő tájékoztatást adni nekik 
az eredmények leendő új tulajdonosáról, és 
ezáltal lehetővé tenni számukra, hogy 
felmérjék a tervezett átruházás hatásait 
hozzáférési jogaik esetleges gyakorlására.

Or. en

Módosítás 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, az 
eredményeket átruházni kívánó résztvevő 
köteles ezeket a résztvevőket előzetesen 
értesíteni, elegendő tájékoztatást adni nekik 
az eredmények leendő új tulajdonosáról, és 
ezáltal lehetővé tenni számukra, hogy 
felmérjék a tervezett átruházás hatásait 
hozzáférési jogaik esetleges gyakorlására.

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, és a 
konzorciummegállapodás arról másképp 
nem rendelkezik, az eredményeket 
átruházni kívánó résztvevő köteles ezeket a 
résztvevőket előzetesen értesíteni, 
elegendő tájékoztatást adni nekik az 
eredmények leendő új tulajdonosáról, és 
ezáltal lehetővé tenni számukra, hogy 
felmérjék a tervezett átruházás hatásait 
hozzáférési jogaik esetleges gyakorlására.

Or. en

Módosítás 679
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, az 
eredményeket átruházni kívánó résztvevő 
köteles ezeket a résztvevőket előzetesen 
értesíteni, elegendő tájékoztatást adni nekik 
az eredmények leendő új tulajdonosáról, és 
ezáltal lehetővé tenni számukra, hogy 
felmérjék a tervezett átruházás hatásait 
hozzáférési jogaik esetleges gyakorlására.

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, vagy még 
kérheti a hozzáférési jogok megadását, az 
eredményeket átruházni kívánó résztvevő 
köteles ezeket a résztvevőket előzetesen 
értesíteni, elegendő tájékoztatást adni nekik 
az eredmények leendő új tulajdonosáról, és 
ezáltal lehetővé tenni számukra, hogy 
felmérjék a tervezett átruházás hatásait 
hozzáférési jogaik esetleges gyakorlására.

Or. en

Módosítás 680
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést követően bármely résztvevő 
kifogással élhet a tulajdonjog 
átruházásával szemben, ha igazolja, hogy 
a tervezett átruházás hátrányosan 
befolyásolná hozzáférési jogainak 
gyakorlásában. Ilyenkor az átruházásra 
mindaddig nem kerülhet sor, amíg az 
érintett résztvevők meg nem állapodnak a 
további teendőkről. A támogatási 
megállapodás erre vonatkozóan 
határidőket állapíthat meg.

törölve

Or. en

Indokolás

A saját eredmények átruházása esetén elegendő a többi fél esetleges hozzáférési jogainak 
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biztosítására vonatkozó kötelezettség, és ezért nincs szükség a kifogásolás jogára. A kifogás 
lehetősége blokádhoz vezethet, ezért azt el kell törölni.

Módosítás 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést követően bármely résztvevő 
kifogással élhet a tulajdonjog átruházásával 
szemben, ha igazolja, hogy a tervezett 
átruházás hátrányosan befolyásolná 
hozzáférési jogainak gyakorlásában. 
Ilyenkor az átruházásra mindaddig nem 
kerülhet sor, amíg az érintett résztvevők 
meg nem állapodnak a további teendőkről. 
A támogatási megállapodás erre 
vonatkozóan határidőket állapíthat meg.

Az értesítést követően bármely résztvevő 
kifogással élhet a tulajdonjog átruházásával 
szemben, ha igazolja, hogy a tervezett 
átruházás hátrányosan befolyásolná 
hozzáférési jogainak gyakorlásában. 
Ilyenkor az átruházásra mindaddig nem 
kerülhet sor, amíg az érintett résztvevők 
meg nem állapodnak a további teendőkről. 
A támogatási megállapodás erre 
vonatkozóan ésszerű határidőket állapít
meg.

Or. en

Módosítás 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A résztvevő – engedély kérése nélkül a 
többi résztvevőtől, de azzal a feltétellel, 
hogy írásban tájékoztatja a többi 
résztvevőt és hogy az engedményes 
írásban vállalja, hogy eleget tesz a 
támogatási megállapodásban és a 
konzorciummegállapodásban foglalt 
kötelezettségeknek – átadhatja új tudását:
a) a hozzá kapcsolódó jogalanyoknak;
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b) bármely félnek, amely megveszi 
eszközeit vagy azok jelentős részét; vagy 
c) azon jogalanyoknak, amelyek 
összeolvadás vagy konszolidáció révén 
jogutódjává válnak.

Or. fr

Indokolás

E módosítás elkerülhetővé teszi a szükségtelen bürokráciát összeolvadás vagy felvásárlás 
esetén. Amennyiben a felvásárló elfogadja az eredeti szerződésből adódó kötelezettségeket, 
nincs értelme megkövetelni valamennyi partner kifejezett írásos beleegyezését (ami jelentős 
késedelmeket okozna, különösen a sok résztvevős projektek esetében).

Módosítás 683
Antonio Cancian

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, amennyiben teljesülnek a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további 
kötelezettségek, és az eredményeket egy 
tagállamon vagy egy társult országon 
belül bejegyzett jogi személyre ruházza át, 
az eredmények tulajdonjogát gyakorló 
résztvevő jogosult bármely jogalanynak –
akár kizárólagosan is – használati vagy az 
eredmények hasznosítására feljogosító más 
típusú engedélyt adni. Ha egy résztvevő 
egy a „Horizont 2020” keretprogramban 
részt nem vevő országban bejegyzett jogi 
személyre kívánja átruházni az eredményt, 
a cselekvés összes többi résztvevőjének 
jóváhagyását kell kérnie. Ha a résztvevők 
kizárólagos rendszerben kívánják 
felhasználni az eredményeket, azt 
jelezniük kell benyújtott javaslatukban.
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Or. en

Módosítás 684
Marisa Matias

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 – akár kizárólagosan 
is – használati vagy az eredmények 
hasznosítására feljogosító más típusú 
engedélyt adni. Ha az egy résztvevőhöz 
tartozó eredmények felhasználhatók 
jelentős társadalmi kihívások 
(egészségügy, éghajlat, biológiai 
sokféleség) kezelésére és a résztvevő 
átruházza jogait egy másik félre, az 
átruházásnak a globális hozzáférési 
engedély elveinek megfelelően kell 
megtörténnie, azaz biztosítva, hogy az 
eredmények maximális hatást érjenek el 
és csökkenjenek a jövőbeli innováció előtti 
akadályok.

Or. en

Módosítás 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés
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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 lehetőség 
kivételes kell legyen, és nem állhat 
ellentétben az eredmények maximális 
hasznosítására és terjesztésére vonatkozó 
célkitűzéssel. Ennek feltételeit a 
támogatási megállapodásban kell 
rögzíteni.

Or. en

Módosítás 686
Norbert Glante

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 az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő teljesíti a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további 
kötelezettségeket, ez a résztvevő jogosult 
bármely jogalanynak – akár kizárólagosan 
is – használati vagy az eredmények 
hasznosítására feljogosító más típusú 
engedélyt adni. Az eredményekre 
vonatkozóan kizárólagos engedély adható, 
azzal a feltétellel, hogy az összes többi 
érintett résztvevő írásban megerősíti, hogy 
lemond az azokra vonatkozó hozzáférési 
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jogáról.

Or. de

Indokolás

Egyértelműen le kell szögezni, hogy kizárólagos jogot csak azzal a feltétellel lehet adni, hogy 
minden más érintett résztvevő aláír egy lemondást.

Módosítás 687
Vicky Ford, Christian Ehler

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 az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő teljesíti a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további
kötelezettségeket, az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő jogosult 
bármely jogalanynak – akár kizárólagosan 
is – használati vagy az eredmények 
hasznosítására feljogosító más típusú 
engedélyt adni. Az eredményekre 
vonatkozóan kizárólagos engedély adható, 
azzal a feltétellel, hogy az összes többi 
résztvevő írásban megerősíti, hogy lemond 
az azokra vonatkozó hozzáférési jogáról.

Or. en

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében e bekezdésnek pontosabbnak kell lennie. Ellenkező 
esetben úgy értelmezhető, hogy az engedélyezésre csak akkor kerülhet sor, ha mindenki 
betartja a hasznosítási kötelezettségeket. A többi partner hozzáférési jogainak megtartása és a 
kizárólagos engedélyezés együtt nem működik; ezért egyértelművé kell tenni, hogy ebben az 
esetben lemondásra van szükség.
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Módosítás 688
Jean-Pierre Audy

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 az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő teljesíti a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további
kötelezettségeket, az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő jogosult 
bármely jogalanynak – akár kizárólagosan 
is – használati vagy az eredmények 
hasznosítására feljogosító más típusú 
engedélyt adni. Az eredményekre 
vonatkozóan kizárólagos engedély adható, 
azzal a feltétellel, hogy az összes többi 
résztvevő írásban megerősíti, hogy lemond 
az azokra vonatkozó hozzáférési jogáról.

Or. en

Indokolás

A nagyobb egyértelműség kedvéért ki kell mondani, hogy kizárólagos engedély csak akkor 
adható, ha valamennyi résztvevő lemond az engedély tárgyát képező meglévő információkra 
és jogokra, illetve eredményre vonatkozó hozzáférési jogáról.

Módosítás 689
Marisa Matias

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 

(3) Azon eredmények esetében, amelyeket 
olyan résztvevők hoztak létre, amelyek 
uniós finanszírozásban részesültek, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
kifogással élhet a tulajdonjog átruházásával 
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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 
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.

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 
letelepedve, ha úgy ítéli meg, hogy az 
átruházás vagy az engedély megadása nem 
áll összhangban az Unió gazdasága 
versenyképességének fejlesztésére 
vonatkozó célkitűzéssel, 
összeegyeztethetetlen az etikai elvekkel 
vagy biztonsági megfontolásokkal, vagy 
valószínű, hogy a közérdeket károsítva 
akadályozza az eredményként kapott 
termékhez történő nyilvános hozzáférést 
(nevezetesen új, életmentő gyógyszerek és 
orvosi technológiák esetében).

Or. en

Módosítás 690
Jean-Pierre Audy

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 
letelepedve, ha úgy ítéli meg, hogy az 
átruházás vagy az engedély megadása nem 
áll összhangban az Unió gazdasága 
versenyképességének fejlesztésére 

(3) Azon eredmények esetében, amelyeket 
olyan résztvevők hoztak létre, amelyek 
uniós finanszírozásban részesültek, a
támogatási megállapodás rendelkezhet 
úgy, hogy a Bizottság, a finanszírozó szerv
vagy a cselekvés bármely résztvevője
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
letelepedve, ha úgy ítéli meg, hogy az 
átruházás vagy az engedély megadása nem 
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vonatkozó célkitűzéssel, vagy 
összeegyeztethetetlen az etikai elvekkel 
vagy biztonsági megfontolásokkal.

áll összhangban az Unió gazdasága 
versenyképességének fejlesztésére 
vonatkozó célkitűzéssel, vagy 
összeegyeztethetetlen az etikai elvekkel 
vagy biztonsági megfontolásokkal.

Or. en

Indokolás

Az eredmények tulajdonjogának a Horizont 2020 keretprogramban részt nem vevő vagy az 
ahhoz nem társult országokban letelepedett jogalany számára történő átruházása esetén a 
cselekvés résztvevőinek előzetes hozzájárulása szükséges annak elkerülése érdekében, hogy a 
résztvevőre vonatkozó meglévő információkat és jogokat vagy új információkat és jogokat 
Unión kívüli vállalatok kapják. Ez az intézkedés hozzájárul az uniós versenyképesség 
megőrzéséhez.

Módosítás 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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.

(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 az Unióban, vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz nem társult 
harmadik országok valamelyikében vannak 
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.
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Or. en

Módosítás 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen esetekben a tulajdonjog átruházására 
vagy a kizárólagos használati engedély 
megadására mindaddig nem kerülhet sor, 
ameddig a Bizottság vagy a finanszírozó 
szerv elegendőnek nem tartja a 
meghozandó védintézkedéseket.

Ilyen esetekben a tulajdonjog átruházására 
vagy a kizárólagos használati engedély 
megadására mindaddig nem kerülhet sor, 
ameddig a Bizottság, a finanszírozó szerv
vagy a cselekvés résztvevője elegendőnek 
nem tartja a meghozandó 
védintézkedéseket.

Or. en

Módosítás 693
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási megállapodásban szükség 
esetén elő kell írni, hogy a tulajdonjog 
tervezett átruházásának vagy a kizárólagos 
használati engedély megadásának ilyen 
eseteiről a Bizottságot vagy a finanszírozó 
szervet előzetesen értesíteni kell. A 
támogatási megállapodásban erre 
vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

A támogatási megállapodásban szükség 
esetén elő kell írni, hogy a tulajdonjog 
tervezett átruházásának vagy a kizárólagos 
használati engedély megadásának ilyen 
eseteiről a Bizottságot, a finanszírozó 
szervet vagy a cselekvés valamely 
résztvevőjét előzetesen értesíteni kell. A 
támogatási megállapodás mintájában erre 
vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

Az eredmények tulajdonjogának a Horizont 2020 keretprogramban részt nem vevő vagy az 
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ahhoz nem társult országokban letelepedett jogalany számára történő átruházása esetén a 
cselekvés résztvevőinek előzetes hozzájárulása szükséges annak elkerülése érdekében, hogy a 
résztvevőre vonatkozó meglévő információkat és jogokat vagy új információkat és jogokat 
Unión kívüli vállalatok kapják. Ez az intézkedés hozzájárul az uniós versenyképesség 
megőrzéséhez.

Módosítás 694
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási megállapodásban szükség 
esetén elő kell írni, hogy a tulajdonjog 
tervezett átruházásának vagy a kizárólagos 
használati engedély megadásának ilyen 
eseteiről a Bizottságot vagy a finanszírozó 
szervet előzetesen értesíteni kell. A 
támogatási megállapodásban erre 
vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

A támogatási megállapodásban szükség 
esetén elő kell írni, hogy a tulajdonjog 
tervezett átruházásának vagy a kizárólagos 
használati engedély megadásának ilyen 
eseteiről a Bizottságot, a finanszírozó 
szervet vagy a cselekvés valamely 
résztvevőjét előzetesen értesíteni kell. A 
támogatási megállapodásban erre 
vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 695
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
Abban az esetben, ha a közegészségügy 
szempontjából releváns területen folyik 
kutatás, az állami kutatási eredmények 
engedélyezése attól függ, hogy a kutatás 
eredményeképpen létrejött gyógyszerek, 
diagnózisok és eljárások globálisan 
hozzáférhetőek-e.
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Or. de

Indokolás

Az állami kutatások eredményeihez mindenkinek hozzá kell férnie. Ezért az európai kutatás 
tekintetében a tudományos kiválóság mellett figyelembe kell venni a társadalmi előnyöket is. 
Ehhez hozzátartozik a létfontosságú gyógyszerekhez való globális hozzáférés.

Módosítás 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

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.

Or. fr

Módosítás 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A hozzáférési jogokra vonatkozó, 
ebben a cikkben meghatározott alapelvek 
minimális előfeltételt jelentenek, amelyet 
egy adott cselekvés valamennyi 
résztvevőjének belátása szerint és a köztük 
kötött megállapodás révén ki lehet 
terjeszteni.

Or. fr

Módosítás 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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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, és – hacsak 
a résztvevők másként meg nem egyeznek –
közvetlenül az eredmények vagy a 
meglévő információk és jogok 
tulajdonjogát birtokló résztvevőtől kell 
megszerezni.
A hozzáférési jogokról való lemondást –
hacsak a résztvevők másként meg nem 
egyeznek – csak eseti alapon, az adott 
eredmény vagy az adott meglévő 
információk és jogok létrejöttét követően 
lehet végrehajtani. 

Or. en

Módosítás 699
Vicky Ford, Christian Ehler

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. A 
hozzáférési jogokról való lemondást csak 
eseti alapon, az adott eredmény vagy az 
adott meglévő információk és jogok 
létrejöttét követően lehet végrehajtani. 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a partnerekre ne nehezedjen nyomás általános 
lemondási feltételek aláírására a konzorciummegállapodásban.
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Módosítás 700
Ioannis A. Tsoukalas

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 egyeznek.

Or. en

Módosítás 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eredmények vagy a meglévő 
információk és jogok tulajdonosának 
ellenkező értelmű nyilatkozata hiányában 
az említett igénylés alapján megadott 
hozzáférési jog nem terjed ki a hozzáférési 
jog továbbadásának jogára.

törölve

Or. en

Módosítás 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A cselekvés résztvevői a támogatási (3) A cselekvés résztvevői a támogatási 
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megállapodáshoz való csatlakozásukat 
megelőzően kötelesek tájékoztatni egymást 
mindazokról a jogi korlátokról vagy 
korlátozásokról, amelyek behatárolják a 
tulajdonukban lévő meglévő ismeretekre és 
jogokra vonatkozó hozzáférési jogok 
megadását. Azokban a megállapodásokban, 
amelyeket a résztvevők a meglévő 
ismeretekre és jogokra vonatkozóan ezt 
követően kötnek, a hozzáférési jogok 
gyakorlásának lehetőségét teljes körűen 
kell biztosítani.

megállapodáshoz való csatlakozásukat 
megelőzően kötelesek tájékoztatni egymást 
mindazokról a jogi korlátokról vagy 
korlátozásokról, amelyek behatárolják a 
tulajdonukban lévő meglévő ismeretekre és 
jogokra vonatkozó hozzáférési jogok 
megadását. Azokban a megállapodásokban, 
amelyeket a résztvevők a meglévő 
ismeretekre és jogokra vonatkozóan ezt 
követően kötnek, a hozzáférési jogok 
gyakorlásának lehetőségét teljes körűen 
kell biztosítani. A Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet a támogatási 
megállapodás megkötése előtt tájékoztatni 
kell a korlátozás(ok)ról, és mérlegelniük 
kell a korlátozás(ok) által a konkrét 
projekt céljainak elérésére jelenleg vagy a 
jövőben gyakorolt hatást.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja annak megelőzése, hogy a hozzáférési jogok alóli kivételek olyan elemeket 
tartalmazzanak, amelyek a cselekvés célkitűzéseinek eléréséhez szükségesek. Ugyanakkor 
szükség van a kivételekre olyan esetekben, amikor a meglévő információkat és jogokat 
szerződések (pl. titoktartási vagy anyagátadási szerződések) és harmadik feleknek adott 
engedélyek szabályozzák.

Módosítás 703
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzáférési jogok esetében a 
méltányos és ésszerű feltételek 
jogdíjmentességet is jelenthetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést azért kell törölni, mert félreértésekhez vezethet, ugyanis a “jogdíjmentesség” 
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csak egy lehetséges aspektusa a méltányos és ésszerű feltételeknek.

Módosítás 704
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzáférési jogok esetében a 
méltányos és ésszerű feltételek 
jogdíjmentességet is jelenthetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Vesd össze a „méltányos és ésszerű feltételek” 2. cikkbe illesztett fogalommeghatározásával.

Módosítás 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha a hozzáférésre a 
cselekvés keretében rá háruló feladatok 
teljesítéséhez szüksége van.

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez.

Or. en

Módosítás 706
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha a hozzáférésre a 
cselekvés keretében rá háruló feladatok 
teljesítéséhez szüksége van.

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha az eredményekre a 
cselekvés keretében rá háruló feladatok 
teljesítéséhez szüksége van.

Or. en

Módosítás 707
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha a hozzáférésre a 
cselekvés keretében rá háruló feladatok 
teljesítéséhez szüksége van.

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha az eredményekre a 
cselekvés keretében rá háruló feladatok 
teljesítéséhez szüksége van.

Or. en

Indokolás

A „hozzáférés” szó helyére „eredmények” vagy „meglévő információk és jogok” kerülnek, 
ugyanis a hozzáférési jogot az eredmények vagy a meglévő információk szükségessége 
indokolhatja.

Módosítás 708
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 
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résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a hozzáférésre a cselekvés 
keretében rá háruló feladatok teljesítéséhez 
szüksége van.

résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a meglévő információkra és 
jogokra a cselekvés keretében rá háruló 
feladatok teljesítéséhez szüksége van.

Or. en

Indokolás

A „hozzáférés” szó helyére „eredmények” vagy „meglévő információk és jogok” kerülnek, 
ugyanis a hozzáférési jogot az eredmények vagy a meglévő információk szükségessége 
indokolhatja.

Módosítás 709
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 
résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a hozzáférésre a cselekvés 
keretében rá háruló feladatok teljesítéséhez 
szüksége van.

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 
résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a meglévő információkra és 
jogokra a cselekvés keretében rá háruló 
feladatok teljesítéséhez szüksége van.

Or. en

Módosítás 710
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha a hozzáférésre saját 
eredményeinek hasznosításához szüksége 
van.

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha az eredményekre saját 
eredményeinek hasznosításához szüksége 
van.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja az egyértelműsítés.

Módosítás 711
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha a hozzáférésre saját 
eredményeinek hasznosításához szüksége 
van.

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha az eredményekre saját 
eredményeinek hasznosításához szüksége 
van.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosításának célja, hogy az kutatás- és innovációközpontúbb legyen, és közelebb 
álljon a kutatók nyelvezetéhez: egy együttműködésen alapuló project során arról folyik a vita, 
hogy a résztvevők mit akarnak együtt elérni, ehhez milyen szabadalmakra/adatokra stb. lesz 
szükségük, és hogyan fogják felhasználni az eredményeket. A vita tehát nem a hozzáférési 
jogok megadásáról vagy megtagadásáról szól.

Módosítás 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a hozzáférést – megállapodás alapján
– méltányos és ésszerű feltételekkel kell 
biztosítani.

Ezt a hozzáférést – egyéb megállapodás 
hiányában – méltányos és ésszerű 
feltételekkel kell biztosítani.

Or. en
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Módosítás 713
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a hozzáférést – megállapodás alapján
– méltányos és ésszerű feltételekkel kell 
biztosítani.

Ezt a hozzáférést – egyéb megállapodás 
hiányában – méltányos és ésszerű 
feltételekkel kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosításának célja, hogy az kutatás- és innovációközpontúbb legyen, és közelebb 
álljon a kutatók nyelvezetéhez: egy együttműködésen alapuló project során arról folyik a vita, 
hogy a résztvevők mit akarnak együtt elérni, ehhez milyen szabadalmakra/adatokra stb. lesz 
szükségük, és hogyan fogják felhasználni az eredményeket. A vita tehát nem a hozzáférési 
jogok megadásáról vagy megtagadásáról szól.

Módosítás 714
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a hozzáférést – megállapodás alapján –
méltányos és ésszerű feltételekkel kell 
biztosítani.

Ezt a hozzáférést – megállapodás alapján –
méltányos és ésszerű feltételekkel, vagy 
jogdíjmentesen kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

A résztvevőknek teljesen szabadon kell tudniuk dönteni a kutatási eredményekhez való 
hozzáférés feltételeiről. Ez lehet méltányos és ésszerű, vagy jogdíjmentes.

Módosítás 715
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 
résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a hozzáférésre saját 
eredményeinek hasznosításához szüksége 
van.

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 
résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a meglévő információkra és 
jogokra saját eredményeinek 
hasznosításához szüksége van.

Or. en

Módosítás 716
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 
résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a hozzáférésre saját 
eredményeinek hasznosításához szüksége 
van.

(2) A résztvevő a 43. cikk (3) 
bekezdésében említett korlátok között 
jogosult hozzáférni a cselekvés másik 
résztvevőjének meglévő információihoz és 
jogaihoz, ha a meglévő információkra és 
jogokra saját eredményeinek 
hasznosításához szüksége van.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosításának célja, hogy az kutatás- és innovációközpontúbb legyen, és közelebb 
álljon a kutatók nyelvezetéhez: egy együttműködésen alapuló project során arról folyik a vita, 
hogy a résztvevők mit akarnak együtt elérni, ehhez milyen szabadalmakra/adatokra stb. lesz 
szükségük, és hogyan fogják felhasználni az eredményeket. A vita tehát nem a hozzáférési 
jogok megadásáról vagy megtagadásáról szól.

Módosítás 717
Vicky Ford, Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a hozzáférést – megállapodás alapján
– méltányos és ésszerű feltételekkel kell 
biztosítani.

Ezt a hozzáférést – egyéb megállapodás 
hiányában – méltányos és ésszerű 
feltételekkel kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 718
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a hozzáférést – megállapodás alapján
– méltányos és ésszerű feltételekkel kell 
biztosítani.

Ezt a hozzáférést – egyéb megállapodás 
hiányában – méltányos és ésszerű 
feltételekkel kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosításának célja, hogy az kutatás- és innovációközpontúbb legyen, és közelebb 
álljon a kutatók nyelvezetéhez: egy együttműködésen alapuló project során arról folyik a vita, 
hogy a résztvevők mit akarnak együtt elérni, ehhez milyen szabadalmakra/adatokra stb. lesz 
szükségük, és hogyan fogják felhasználni az eredményeket. A vita tehát nem a hozzáférési 
jogok megadásáról vagy megtagadásáról szól.

Módosítás 719
Vicky Ford

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 
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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 – méltányos és 
ésszerű feltételek mellett – a kapcsolt 
jogalanyt is megilleti, ha az eredményekre 
vagy a meglévő információkra és jogokra
az azon résztvevő által létrehozott 
eredmények hasznosításához van szüksége, 
amelynek kapcsolt jogalanya. Ezt a 
hozzáférést közvetlenül az eredmények 
vagy a meglévő információk és jogok 
tulajdonjogát birtokló résztvevőtől kell 
kérni és megszerezni

Or. en

Indokolás

A tagállamra vagy társult országra történő korlátozás akadályozhatja az eredmények 
hasznosítását, és nem tükrözi a kutatási tevékenységek globalizált jellegét. Az ezt követő 
javaslatok nyomon követési okokból szükségesek, tekintettel arra, hogy a Horizont 2020-ban a 
kapcsolt jogalanyok hozzáférési joga kibővült (már nem csupán abban az esetben jogosultak a 
hozzáférésre, amelyekben a kapcsolt jogalany az eredmény tulajdonjogának birtokosa).

Módosítás 720
Jean-Pierre Audy

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 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.

(3) A 43. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében, ha a konzorciummegállapodás 
másként nem rendelkezik, az 
eredményekhez, valamint a meglévő 
információkhoz és jogokhoz való 
hozzáférés – méltányos és ésszerű
feltételek mellett – a tagállamban vagy 
társult országban székhellyel rendelkező 
kapcsolt jogalanyt is megilleti, ha az 
eredményekre vagy a meglévő 
információkra és jogokra az azon 
résztvevő által létrehozott eredmények 
hasznosításához van szüksége, amelynek 
kapcsolt jogalanya.

Or. en



PE492.788v01-00 82/132 AM\907844HU.doc

HU

Indokolás

Az egyértelműség javítása érdekében az „ugyanolyan feltételek” kifejezést a „méltányos és 
ésszerű feltételek” váltja fel. Jelölni kell továbbá azt is, hogy a kapcsolt jogalanyok 
hozzáférési jogát attól a résztvevőtők kell kérni és megszerezni, amely a meglévő információk 
és jogok vagy az eredmények tulajdonjogát birtokolja, hogy biztosíthassa azok nyomon 
követhetőségét (a 43. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében).

Módosítás 721
Vicky Ford

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 legfeljebb egy évvel a 
cselekvés végét követően igényelhetők, 
vagy egy évvel azt követően, hogy a 
kérelmező résztvevő befejezte részvételét a 
cselekvésben. A résztvevők ettől eltérő 
időkorlát alkalmazásában is 
megállapodhatnak.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja azon speciális helyzet kezelése, amelyben egyes résztvevők a cselekvés vége 
előtt kilépnek a cselekvésből.

Módosítás 722
Jean-Pierre Audy

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 

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés szerinti 
hozzáférési jogok legfeljebb egy évvel a 
cselekvés végét követően igényelhetők, 
vagy egy évvel azt követően, hogy a 
kérelmező résztvevő befejezte részvételét a 
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alkalmazásában is megállapodhatnak. cselekvésben. A résztvevők ettől eltérő 
időkorlát alkalmazásában is 
megállapodhatnak.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja azon speciális helyzet kezelése, amelyben egyes résztvevők a cselekvés vége 
előtt kilépnek a cselekvésből.

Módosítás 723
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46. cikk törölve
Az Uniót és a tagállamokat megillető 
hozzáférési jogok
(1) Az Unió intézményei és szervei az Unió 
szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. 
Ez a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja.
Ezt a hozzáférést jogdíjmentesen kell 
biztosítani.
(2) Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” elnevezésű különös 
célkitűzés „Biztonságos társadalmak” 
elnevezésű tevékenysége keretében 
végrehajtott cselekvések vonatkozásában 
az Unió intézményei és szervei és a 
tagállami nemzeti hatóságok a szóban 
forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
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résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy 
az eredményeket olyan területekre 
vonatkozó képességek fejlesztésére 
irányuló közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca rendkívül szűk és 
potenciálisan hiányos működésű, és 
amelyekhez kiemelkedő közérdek fűződik.
Ezt a hozzáférést jogdíjmentesen kell 
biztosítani, kivéve a közbeszerzésekben 
való felhasználás esetét, amikor a 
hozzáférést megállapodás alapján, 
méltányos és ésszerű feltételekkel kell 
biztosítani. A méltányos és ésszerű 
feltételek meghatározása során teljes 
körűen figyelembe kell venni az 
eredmények létrehozásához igénybe vett 
uniós finanszírozás összegét. A minősített 
adatokra a Bizottság biztonsági szabályait 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. Ez 
a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja.

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. Ez 
a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja, és nem foglalja magában a 
használati engedély továbbadására 
vonatkozó jogot. Az Unió elégséges 
bizonyítékot nyújt a tulajdonos résztvevő 
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számára arról, hogy a hozzáférési jogok 
hozzájárulnak az Unió politikáinak vagy 
programjainak fejlesztéséhez, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Or. en

Indokolás

Ezeket a változtatásokat a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. Ez 
a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja.

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. Az 
eredményekhez való hozzáférési jog nem 
terjeszthető ki a résztvevők meglévő 
információira és jogaira, még akkor sem, 
ha a meglévő információk és jogok 
szükségesek az eredmény használatához.
Ez a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja.

Or. en

Módosítás 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. Ez 
a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja.

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült.

Or. en

Módosítás 727
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a hozzáférést jogdíjmentesen kell 
biztosítani.

Ezt a hozzáférést megegyezés szerinti 
feltételek mellett kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

Ezt a változtatást a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 728
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” elnevezésű különös 
célkitűzés „Biztonságos társadalmak” 
elnevezésű tevékenysége keretében 

törölve



AM\907844HU.doc 87/132 PE492.788v01-00

HU

végrehajtott cselekvések vonatkozásában 
az Unió intézményei és szervei és a 
tagállami nemzeti hatóságok a szóban 
forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy 
az eredményeket olyan területekre 
vonatkozó képességek fejlesztésére 
irányuló közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca rendkívül szűk és 
potenciálisan hiányos működésű, és 
amelyekhez kiemelkedő közérdek fűződik.
Ezt a hozzáférést jogdíjmentesen kell 
biztosítani, kivéve a közbeszerzésekben 
való felhasználás esetét, amikor a 
hozzáférést megállapodás alapján, 
méltányos és ésszerű feltételekkel kell 
biztosítani. A méltányos és ésszerű 
feltételek meghatározása során teljes 
körűen figyelembe kell venni az 
eredmények létrehozásához igénybe vett 
uniós finanszírozás összegét. A minősített 
adatokra a Bizottság biztonsági szabályait 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A törlést a DESCA koordinátorai javasolták, mert az eredményekkel együtt járó hozzáférési 
jogok potenciális terhe nehezítheti vagy akadályozhatja a jövőbeli felhasználási 
tevékenységeket, többek között azért, mert nincsen időkorlát, és a résztvevőknek éveken 
keresztül nyomon kell követniük az esetleges korlátozásokat.

Módosítás 729
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” elnevezésű különös 
célkitűzés „Biztonságos társadalmak” 
elnevezésű tevékenysége keretében 
végrehajtott cselekvések vonatkozásában 
az Unió intézményei és szervei és a 
tagállami nemzeti hatóságok a szóban 
forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy az 
eredményeket olyan területekre vonatkozó 
képességek fejlesztésére irányuló 
közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca rendkívül szűk és 
potenciálisan hiányos működésű, és 
amelyekhez kiemelkedő közérdek fűződik.

(2) Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” elnevezésű különös 
célkitűzés „Biztonságos társadalmak” 
elnevezésű tevékenysége, valamint a 
„Társadalmi kihívások” pilléren belüli 
„Egészségügy, demográfiai változás és 
jólét” elnevezésű tevékenysége keretében 
végrehajtott cselekvések vonatkozásában 
az Unió intézményei és szervei és a 
tagállami nemzeti hatóságok a szóban 
forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy az 
eredményeket olyan területekre vonatkozó 
képességek fejlesztésére irányuló 
közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca rendkívül szűk és 
potenciálisan hiányos működésű, és
amelyekhez kiemelkedő közérdek fűződik.

Or. en

Indokolás

A kiemelkedő közérdekre való tekintettel az Uniónak hozzáférést kell biztosítani a társadalmi 
kihívásokhoz kapcsolódó tevékenységeken belül általa finanszírozott kutatások 
eredményeihez.

Módosítás 730
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos (2) A „Társadalmi kihívások” elnevezésű
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társadalmak” elnevezésű különös 
célkitűzés „Biztonságos társadalmak” 
elnevezésű tevékenysége keretében 
végrehajtott cselekvések vonatkozásában 
az Unió intézményei és szervei és a 
tagállami nemzeti hatóságok a szóban 
forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy az 
eredményeket olyan területekre vonatkozó 
képességek fejlesztésére irányuló
közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca rendkívül szűk és
potenciálisan hiányos működésű, és
amelyekhez kiemelkedő közérdek fűződik.

pilléren belüli konkrét célkitűzések
keretében végrehajtott cselekvések 
vonatkozásában az Unió intézményei és 
szervei és a tagállami nemzeti hatóságok a 
szóban forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy az 
eredményeket olyan területekre vonatkozó 
képességek fejlesztésére irányuló 
közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca potenciálisan hiányos 
működésű, vagy amelyekhez kiemelkedő 
közérdek fűződik.

Or. en

Módosítás 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” elnevezésű különös 
célkitűzés „Biztonságos társadalmak” 
elnevezésű tevékenysége keretében 
végrehajtott cselekvések vonatkozásában 
az Unió intézményei és szervei és a 
tagállami nemzeti hatóságok a szóban 
forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy az 

(2) Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” elnevezésű különös 
célkitűzés „Biztonságos társadalmak” 
elnevezésű tevékenysége keretében 
végrehajtott cselekvések vonatkozásában 
az Unió intézményei és szervei és a 
tagállami nemzeti és regionális hatóságok 
a szóban forgó szakterületre vonatkozó 
szakpolitikáik és programjaik kidolgozása, 
végrehajtása és nyomon követése céljából 
jogosultak hozzáférni minden olyan 
résztvevő eredményeihez, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A 43. cikk (2) 
bekezdése ellenére e hozzáférés jogosultja 
feljogosíthat harmadik feleket arra, hogy az 
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eredményeket olyan területekre vonatkozó 
képességek fejlesztésére irányuló 
közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca rendkívül szűk és 
potenciálisan hiányos működésű, és 
amelyekhez kiemelkedő közérdek fűződik.

eredményeket olyan területekre vonatkozó 
képességek fejlesztésére irányuló 
közbeszerzésekben felhasználja, 
amelyeknek piaca rendkívül szűk és 
potenciálisan hiányos működésű, és 
amelyekhez kiemelkedő közérdek fűződik.

Or. en

Módosítás 732
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 1 fejezet – 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

KÜLÖNLEGES ESETEK törölve
Különös rendelkezések
(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg 
különösen a konzorcium összetételének 
megváltozása, a minősített adatok, a 
hasznosítás, a terjesztés, a tulajdonjog-
átruházások és az eredményekre 
vonatkozó használati engedélyek 
vonatkozásában.
(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra támogatását célzó 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, az infrastruktúra 
igénybevevői által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg.
(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös, a résztvevők, a kutatók és a 
cselekvéssel érintett személyek által 
teljesítendő rendelkezéseket állapíthat 
meg különösen a hozzáférési jogok, a 
hordozhatóság és a terjesztés 
vonatkozásában.
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(4) A képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg a 
cselekvés útján támogatott kutatók 
kötelezettségvállalásai, a tulajdonjogok, a 
hozzáférési jogok és a hordozhatóság 
vonatkozásában.
(5) A koordinációs és támogatási 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen a tulajdonjogok, 
a hozzáférési jogok, a hasznosítás és a 
terjesztés vonatkozásában.
(6) A kkv-támogató eszköz és a 
finanszírozó szervek által a kkv-k javára 
nyújtott támogatások esetében a 
támogatási megállapodás különös 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen 
a tulajdonjogok, a hozzáférési jogok, a 
hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.
(7) Az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tudományos és 
innovációs társulásai esetében a 
támogatási megállapodás különös 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen 
a tulajdonjogok, a hozzáférési jogok, a 
hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 733
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. cikk törölve
Különös rendelkezések
(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
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különös rendelkezéseket állapíthat meg 
különösen a konzorcium összetételének 
megváltozása, a minősített adatok, a 
hasznosítás, a terjesztés, a tulajdonjog-
átruházások és az eredményekre 
vonatkozó használati engedélyek 
vonatkozásában.
(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra támogatását célzó 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, az infrastruktúra 
igénybevevői által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg.
(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös, a résztvevők, a kutatók és a 
cselekvéssel érintett személyek által 
teljesítendő rendelkezéseket állapíthat 
meg különösen a hozzáférési jogok, a 
hordozhatóság és a terjesztés 
vonatkozásában.
(4) A képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg a 
cselekvés útján támogatott kutatók 
kötelezettségvállalásai, a tulajdonjogok, a 
hozzáférési jogok és a hordozhatóság 
vonatkozásában.
(5) A koordinációs és támogatási 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen a tulajdonjogok, 
a hozzáférési jogok, a hasznosítás és a 
terjesztés vonatkozásában.
(6) A kkv-támogató eszköz és a 
finanszírozó szervek által a kkv-k javára 
nyújtott támogatások esetében a 
támogatási megállapodás különös 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen 
a tulajdonjogok, a hozzáférési jogok, a 
hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.
(7) Az Európai Innovációs és 
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Technológiai Intézet tudományos és 
innovációs társulásai esetében a 
támogatási megállapodás különös 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen 
a tulajdonjogok, a hozzáférési jogok, a 
hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 734
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös rendelkezések Bizonyos tevékenységtípusokra vonatkozó 
különös rendelkezések

Or. en

Módosítás 735
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg 
különösen a konzorcium összetételének 
megváltozása, a minősített adatok, a 
hasznosítás, a terjesztés, a tulajdonjog-
átruházások és az eredményekre vonatkozó 
használati engedélyek vonatkozásában.

(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
és a közegészségügyi szempontból 
indokolt cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen a konzorcium 
összetételének megváltozása, a minősített 
adatok, a hasznosítás, a terjesztés, a 
tulajdonjog-átruházások és az 
eredményekre vonatkozó használati 
engedélyek vonatkozásában.

Or. es
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Indokolás

A közegészségügyi megfontolások indokolhatják különleges rendelkezések megállapítását a 
támogatási megállapodásban a terjesztés, a minősített adatok stb. tekintetében.

Módosítás 736
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg 
különösen a konzorcium összetételének 
megváltozása, a minősített adatok, a 
hasznosítás, a terjesztés, a tulajdonjog-
átruházások és az eredményekre vonatkozó 
használati engedélyek vonatkozásában.

(1) A „Társadalmi kihívásokhoz” 
kapcsolódó cselekvések esetében a 
támogatási megállapodás különös 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen a 
konzorcium összetételének megváltozása, a 
minősített adatok, a hasznosítás, a 
terjesztés, a tulajdonjog-átruházások és az 
eredményekre vonatkozó használati 
engedélyek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra támogatását célzó 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, az infrastruktúra
igénybevevői által teljesítendő
rendelkezéseket állapíthat meg.

(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra vagy intézmények
támogatását célzó cselekvések esetében a 
támogatási megállapodás különös, az 
infrastruktúra vagy az intézmény 
használatára vonatkozó rendelkezéseket 
állapíthat meg.

Or. de
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Indokolás

Ezt a különös rendelkezést a Horizont 2020 valamely pályázatának részeként újonnan 
létesített intézmények esetében is alkalmazni kell.

Módosítás 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra támogatását célzó
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, az infrastruktúra
igénybevevői által teljesítendő
rendelkezéseket állapíthat meg.

(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra működésének
támogatását célzó cselekvések esetében a 
támogatási megállapodás különös, az 
infrastruktúra igénybevevőinek 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket 
állapíthat meg.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az európai kutatási infrastruktúra működési költségeinek egy részét a 
felhasználói díjakból lehessen fedezni, a kutatók infrastruktúrához való hozzáférését lehetővé 
tevő finanszírozásról a Horizont 2020 különböző pillérein belül kell gondoskodni.

Módosítás 739
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések esetében 
a támogatási megállapodás különös, a 
résztvevők, a kutatók és a cselekvéssel 
érintett személyek által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen a 
hozzáférési jogok, a hordozhatóság és a 

(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések, 
valamint a „Társadalmi kihívások” terület 
„Egészségügy, demográfiai változás és 
jólét” szakaszának részeként valamely 
társadalmi kihíváshoz kapcsolódó 
cselekvések esetében a támogatási 
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terjesztés vonatkozásában. megállapodás különös, a résztvevők, a 
kutatók és a cselekvéssel érintett 
személyek által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen a 
hozzáférési jogok, a hordozhatóság és a 
terjesztés vonatkozásában.

Or. es

Indokolás

Az egészségügyet, a demográfiai változást és a jólétet érintő cselekvéseket is be kell vonni; az 
ilyen cselekvésekre vonatkozó támogatási megállapodások a terjesztéssel, a minősített 
adatokkal stb. kapcsolatbab tartalmazhatnak különös rendelkezéseket.

Módosítás 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések esetében 
a támogatási megállapodás különös, a 
résztvevők, a kutatók és a cselekvéssel 
érintett személyek által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen 
a hozzáférési jogok, a hordozhatóság és a 
terjesztés vonatkozásában.

(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések, illetve a 
valamely társadalmi kihívás kezelésére 
irányuló kutatási cselekvések esetében a 
támogatási megállapodás különös, a 
résztvevők, a kutatók és a cselekvéssel 
érintett személyek által teljesítendő 
rendelkezéseket állapít meg különösen a 
hozzáférési jogok, a hordozhatóság és a 
terjesztés vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 741
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés



AM\907844HU.doc 97/132 PE492.788v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések esetében 
a támogatási megállapodás különös, a 
résztvevők, a kutatók és a cselekvéssel 
érintett személyek által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen a 
hozzáférési jogok, a hordozhatóság és a
terjesztés vonatkozásában.

(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések, illetve a 
„Társadalmi kihívások” pillérbe tartozó 
kutatási cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, a résztvevők, a 
kutatók és a cselekvéssel érintett 
személyek által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen a 
hozzáférési jogok, a hordozhatóság és a 
terjesztés vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 – a „humanitárius 
felhasználásra vonatkozó engedélyezési 
feltételek” segítségével – javítják az 
orvosbiológiai termékekhez való 
hozzáférést és azok megfizethetőségét a 
fejlődő országokban.

Or. en

Módosítás 743
Marisa Matias
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Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Azon kutatások esetében, amelyekhez 
kiemelkedő közérdek fűződik (például az 
életmentő gyógyszer, oltóanyag vagy 
orvosdiagnisztika érdekében történő 
továbbfejlesztés lehetőségét magában 
hordozó kutatások esetében) a (40. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott) globális 
hozzáférési engedély garantálja a 
megfizethető kezelés rendelkezésre állását 
valamennyi uniós polgár, valamint az 
alacsony és közepes jövedelmű országok 
betegei számára.

Or. en

Módosítás 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
47 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47a. cikk
A köz-magán társulások 

(1) A(z) XX/XX/EU rendelet [a Horizont 
2020 keretprogramot létrehozó rendelet] 
19. cikkével összhangban a Horizont 2020 
köz-magán társulások keretében is 
végrehajtható, feltéve hogy valamennyi 
érintett partner kötelezettséget vállal a 
Horizont 2020 fejlesztésének és 
végrehajtásának támogatására.
(2) A köz-magán társulásokat az e 
rendelet 37. cikke szerinti független 
szakértők értékelése alapján, nyílt és 
átlátható módon kell azonosítani és 
létrehozni.
Ez az értékelés a következő kritériumokon 
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alapul:
a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke és a köz-magán társulás eszközének 
hozzáadott értéke;
b) a versenyképességre, a fenntartható 
fejlődésre és a társadalmi-gazdasági 
kérdésekre gyakorolt hatás nagyságrendje 
egyértelmű és mérhető társadalmi és 
versenyképességi célkitűzések 
meghatározásával, ideértve a munkahely-
teremtési és oktatási-képzési célokat, 
valamint a megvalósításukkal kapcsolatos 
elszámoltathatóságot is;
(3) A Bizottság költségvetés-végrehajtási 
feladatokkal bízhatja meg a köz-magán 
társulásokat, amennyiben teljesülnek a 
következő kritériumok, és ezeket 
szerződéses megállapodásban rögzítik:
a) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló hosszú távú 
kötelezettségvállalás – többek között 
kiegyensúlyozott hozzájárulás –
valamennyi partner részéről;
b) a szükséges erőforrások nagyságrendje 
és azon képességük, hogy tőkét 
biztosítsanak a további kutatási és 
innovációs befektetések számára;
c) a partnerek szerepének egyértelmű 
meghatározása és a fő eredményességi 
mutatóknak a kijelölt időszakra történő 
egyezményes rögzítése.
d) a Horizont 2020 keretprogram egyéb 
részeivel való kiegészítő jelleg és az Unió 
kutatási és innovációs stratégiai 
menetrendjével való összehangolás;
e) az egész értéklánc valamennyi érdekelt 
partnerének, többek között a 
végfelhasználók, a kkv-k és az állami 
kutatóintézetek bevonása a partnerségbe.
(4) A részvételére és terjesztésére 
vonatkozó szabályoknak, valamint a 
Horizont 2020 keretében létrehozott vagy 
finanszírozott köz-magán társulások 
pályázatainak elbírálására és 
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kiválasztására vonatkozó eljárásoknak 
teljes mértékben meg kell felelniük a(z) 
XX/XX/EU rendeletnek [a költségvetési 
rendelet].
(5) Az Uniónak ilyen társulásokban való 
részvétele az alábbi formák valamelyikét
öltheti:
a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása a 
hetedik keretprogram keretében az 
EUMSZ 187. cikke alapján közösen 
végrehajtott projektek részére, azzal a 
kikötéssel, az ezen eszköz előírt 
hatásvizsgálatának alapján elvégzendő 
költség-haszon elemzés eredményeit 
maradéktalanul tekintetbe véve, valamint 
az e cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kritériumok teljesítésének érdekében 
módosítják alapaktusukat; az EUMSZ 
187. cikke alapján létrehozott új köz-
magán társulások 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 
partnerségnek ez a formája csak akkor 
alkalmazható, ha az elérendő célkitűzések 
hordereje és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja, és amennyiben 
a partnerség más formái nem teljesítik a 
célkitűzéseket vagy nem idézik elő a 
szükséges ösztönzést;
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.

Or. de

Indokolás

A köz- és magánszféra közötti partnerségeket kizárólag akkor szabad létrehozni, ha más 
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lehetséges eszközökhöz képest a PPP hozzáadott értéket képvisel (pl. az ipar részvétele, a 
magántőke bevonása vagy egy teljes értéklánc versenyképessége tekintetében). Ily módon 
figyelembe veszik a kutatási finanszírozás e formájának sajátos jellegét, a részvételi 
szabályoktól való eltérés lehetősége nélkül. Ez megfelel az egyszerűsítésre vonatkozó központi 
igénynek.

Módosítás 745
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
47 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47a. cikk
A közegészségügyi szempontból 
jelentőséggel bíró cselekvések esetében a 
támogatási megállapodásnak 
rendelékezéseket kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy társadalmi 
szempontból felelősségteljes 
technológiaátadási stratégiák révén a 
kutatási eredményekhez hozzáférést kell 
biztosítani mindenki számára. 

Or. de

Indokolás

Az állami kutatások eredményeihez mindenkinek hozzá kell férnie. Ezért az európai kutatás 
tekintetében a tudományos kiválóság mellett figyelembe kell venni a társadalmi előnyöket is. 
Ehhez hozzátartozik a létfontosságú gyógyszerekhez való globális hozzáférés.

Módosítás 746
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk törölve
Pénzdíjak
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Minden pénzdíj odaítélése a megfelelő 
nyilvánossági kötelezettségek 
elfogadásához van kötve. A 
munkaprogramban vagy munkatervben 
különös kötelezettségek állapíthatók meg 
a hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Módosítás 748
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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odaítélését szabályozó feltételekben 
különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani, különösen a tulajdonjog, a 
hozzáférési jogok, a felhasználás és a 
terjesztés területén.

Or. en

Módosítás 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az eredmények és az 
előállított adatok tulajdonosa, és 
méltányos és ésszerű feltételek mellett 
nem kizárólagos engedélyt ad harmadik 
feleknek az eredmények felhasználására.

Or. en

Módosítás 750
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzések, innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzések

Kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzések és innovatív megoldásokra 
irányuló közbeszerzések

Or. en

Indokolás

A 35. cikk kimondja, hogy az uniós finanszírozás csak kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés (PCP) vagy innovatív megoldásokra irányuló beszerzés (PIS) formájában 
valósulhat meg, és nem szükséges gondoskodni a PCP-n vagy a PIS-en kívüli egyéb 
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közbeszerzések szellemitulajdon-jogra vonatkozó rendszeréről.

Módosítás 751
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. cikk törölve
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzések, innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzések
(1) Hacsak az ajánlati felhívás másként 
nem rendelkezik, a Bizottság által 
végrehajtott beszerzések útján létrejövő 
eredmények az Unió tulajdonát képezik.
(2) A kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésekre vonatkozó szerződésekben –
az eredmények lehető legszélesebb körű 
hasznosulása és a tisztességtelen 
előnyszerzés megakadályozása érdekében 
– különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani a tulajdonjog, a hozzáférési 
jogok és a használati engedélyek 
területén. A kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés keretében 
eredményeket létrehozó vállalkozó 
legalább a létrehozott szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal rendelkezik. 
Az ajánlatkérő szerv az eredmények 
vonatkozásában legalább saját célú 
felhasználásra jogdíjmentes hozzáférési 
joggal rendelkezik, továbbá jogosult 
harmadik feleknek – méltányos és ésszerű 
feltételekkel, a használati engedély 
továbbadásának kizárásával, az 
eredmények hasznosítása céljából – nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
vagy a részt vevő vállalkozókat ilyen 
engedély adására kötelezni. Ha a 
vállalkozó a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzést követően a 
szerződésben megállapított határidőn 
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belül nem hasznosítja kereskedelmileg az 
eredményeket, akkor köteles az 
eredmények tulajdonjogát teljes körűen 
átruházni az ajánlatkérő szervre.
(3) Az innovatív megoldásokra irányuló 
közbeszerzésekre vonatkozó 
szerződésekben – az eredmények lehető 
legszélesebb körű hasznosulása és a 
tisztességtelen előnyszerzés 
megakadályozása érdekében – különleges 
rendelkezések állapíthatók meg a 
tulajdonjog, a hozzáférési jogok és a 
használati engedélyek területén.

Or. en

Módosítás 752
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. cikk törölve
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzések, innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzések
(1) Hacsak az ajánlati felhívás másként 
nem rendelkezik, a Bizottság által 
végrehajtott beszerzések útján létrejövő 
eredmények az Unió tulajdonát képezik.
(2) A kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésekre vonatkozó szerződésekben –
az eredmények lehető legszélesebb körű 
hasznosulása és a tisztességtelen 
előnyszerzés megakadályozása érdekében 
– különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani a tulajdonjog, a hozzáférési 
jogok és a használati engedélyek 
területén. A kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés keretében 
eredményeket létrehozó vállalkozó 
legalább a létrehozott szellemi 
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tulajdonhoz fűződő jogokkal rendelkezik. 
Az ajánlatkérő szerv az eredmények 
vonatkozásában legalább saját célú 
felhasználásra jogdíjmentes hozzáférési 
joggal rendelkezik, továbbá jogosult 
harmadik feleknek – méltányos és ésszerű 
feltételekkel, a használati engedély 
továbbadásának kizárásával, az 
eredmények hasznosítása céljából – nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
vagy a részt vevő vállalkozókat ilyen 
engedély adására kötelezni. Ha a 
vállalkozó a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzést követően a 
szerződésben megállapított határidőn 
belül nem hasznosítja kereskedelmileg az 
eredményeket, akkor köteles az 
eredmények tulajdonjogát teljes körűen 
átruházni az ajánlatkérő szervre.
(3) Az innovatív megoldásokra irányuló 
közbeszerzésekre vonatkozó 
szerződésekben – az eredmények lehető 
legszélesebb körű hasznosulása és a 
tisztességtelen előnyszerzés 
megakadályozása érdekében – különleges 
rendelkezések állapíthatók meg a 
tulajdonjog, a hozzáférési jogok és a 
használati engedélyek területén.

Or. en

Módosítás 753
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Hacsak az ajánlati felhívás másként 
nem rendelkezik, a Bizottság által 
végrehajtott beszerzések útján létrejövő 
eredmények az Unió tulajdonát képezik.

törölve

Or. en
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Indokolás

Mivel a 35. cikk kimondja, hogy az uniós finanszírozás csak kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés (PCP) vagy innovatív megoldásokra irányuló beszerzés (PIS) formájában 
valósulhat meg, nem szükséges gondoskodni a PCP-n vagy a PIS-en kívüli egyéb 
közbeszerzések szellemitulajdon-jogra vonatkozó rendszeréről.

Módosítás 754
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A feltaláló marad az eredmények 
tulajdonosa, és a felhasználói jogokat meg 
kell adni az ajánlatkérő szerveknek saját 
célú felhasználásra és a hasznosítási 
jogok céljából egyaránt.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzésben bevett gyakorlat, hogy a szellemitulajdon-jogok a feltalálónál maradnak, 
és ennek szabályként így kell maradnia, akármilyen is az eszköz finanszírozási szintje 
(támogatás, közbeszerzés, kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés vagy innovatív 
megoldásokra irányuló beszerzés). Az Unió kivételes esetben lehet csak tulajdonos, valamint 
abban az esetben, ha a feltaláló nem tudja hasznosítani az eredményeket.

Módosítás 755
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az eredmények harmadik felek által 
történő hasznosítását azonban a 
részvételre és a terjesztésre irányadó 
szabályoknak megfelelően az Unió vagy 
az odaítélő tagállam szükségleteinek 
kielégítésére kell korlátozni, kizárva a 
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harmadik felek általi kereskedelmi 
hasznosítást. A tulajdonos megtagadhatja 
az ilyen jogok harmadik felek részére 
történő átengedését, amennyiben jogos 
érdekei sérülnek.

Or. en

Indokolás

Az eredmények hasznosításának korlátozása az Unió igényeinek figyelembevételével, valamint 
a tulajdonos jogos érdekeinek védelme.

Módosítás 756
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
III a cím (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. cím
Különös rendelkezések

Or. en

Módosítás 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 

megelőző beszerzések és innovatív 
megoldásokra irányuló beszerzések

Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzések és innovatív 
megoldásokra irányuló beszerzések
(1) A Bizottság által a tagállamokkal 
közösen végrehajtott beszerzésekre 
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alkalmazni kell a(z) XX/XX/EU rendelet 
[a költségvetési rendelet] és a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a felhatalmazáson 
alapuló rendelet] közbeszerzésre 
vonatkozó rendelkezéseit.
(2) Az uniós finanszírozás olyan 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés vagy innovatív megoldásokra 
irányuló beszerzés formáját is öltheti, 
amelyet a Bizottság a tagállamok vagy 
társult országok ajánlatkérő szerveivel 
közösen hajt végre.
A beszerzési eljárásokkal szemben 
támasztott követelmények a következők:
a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság 
elvének, a versenyszabályoknak, valamint 
– az adott esetnek megfelelően – a 
2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
2009/81/EK irányelvnek;
b) ha a cselekvések céljai azt kellőképpen 
indokolják, külön feltételeket is 
meghatározhatnak, így például 
előírhatják, hogy a beszerzés tárgyát 
képező tevékenységek végrehajtásának 
helye kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés esetében csak a tagállamok és a 
Horizont 2020 keretprogramhoz társult 
országok területén lehet;
c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül 
több szerződés odaítélését is („beszerzés 
több forrásból”);
d) biztosítaniuk kell, hogy a szerződést az 
az ajánlat vagy azok az ajánlatok kapják, 
amelyek gazdasági szempontból a 
legelőnyösebbek. Az ajánlatkérő szerv 
szemszögéből gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján kell meghatározni. 
Ezek a szempontok az áron és költségeken 
kívül a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb 
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szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint: a minőség, ideértve a műszaki 
értéket, az esztétikai és a funkcionális 
jellemzőket, a hozzáférhetőség, a 
valamennyi felhasználót szem előtt tartó 
tervezés, a környezetvédelmi jellemzők, 
valamint az innovatív jelleg, ideértve 
többek között az ajánlati felhívásban, az 
ismertetőben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
lefektetett minimumfeltételekhez képest 
többletet jelentő kiegészítő innovatív 
megoldásokat;
(3) A kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésekre vonatkozó szerződésekben –
az eredmények lehető legszélesebb körű 
hasznosulása és a tisztességtelen 
előnyszerzés megakadályozása érdekében 
– különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani a tulajdonjog, a hozzáférési 
jogok és a használati engedélyek 
területén. A kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés keretében 
eredményeket létrehozó vállalkozó 
legalább a létrehozott szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal rendelkezik. 
Az ajánlatkérő szerv az eredmények 
vonatkozásában legalább saját célú 
felhasználásra jogdíjmentes hozzáférési 
joggal rendelkezik, továbbá jogosult 
harmadik feleknek – méltányos és ésszerű 
feltételekkel, a használati engedély 
továbbadásának kizárásával, az 
eredmények hasznosítása céljából – nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
vagy a részt vevő vállalkozókat ilyen 
engedély adására kötelezni. Ha a 
vállalkozó a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzést követően a 
szerződésben megállapított határidőn 
belül nem hasznosítja kereskedelmileg az 
eredményeket, akkor köteles az 
eredmények tulajdonjogát teljes körűen 
átruházni az ajánlatkérő szervre.
(4) Az innovatív megoldásokra irányuló 
közbeszerzésekre vonatkozó 
szerződésekben – az eredmények lehető 
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legszélesebb körű hasznosulása és a 
tisztességtelen előnyszerzés 
megakadályozása érdekében – különleges 
rendelkezések állapíthatók meg a 
tulajdonjog, a hozzáférési jogok és a 
használati engedélyek területén.

Or. en

Módosítás 758
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk
Pénzdíjak

(1) Az uniós finanszírozás a(z) XX/XX/EU 
rendelet [a költségvetési rendelet] VII. 
címe értelmében pénzdíjak formájában is 
nyújtható. A pénzdíjak alkalmazását 
ösztönözni kell, azonban nem szabad a 
megfelelően strukturált finanszírozás 
helyettesítőjeként használni.
(2) A verseny szabályait a 
munkaprogramban határozzák meg.
(3) A verseny szabályai meghatározzák 
legalább a részvétel feltételeit, az 
odaítélési kritériumokat, beleértve a 
pályázati felhívások és az odaítélés 
határidejét, a pénzdíj összegét és a 
kifizetési szabályokat.
A pénzdíjak nem ítélhetők oda 
közvetlenül, verseny nélkül, és azokat 
évente közzé kell tenni.
(4) A versenypályázatra benyújtott 
anyagokat a versenypályázat közzétett 
szabályai alapján egy szakértői csoport 
értékeli.
A pénzdíjakat ezután az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő ítéli oda 
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a szakértői testület értékelése alapján, 
amely szabadon dönt arról, hogy 
beérkezett anyagok minőségének 
értékelése alapján ajánlja-e vagy sem a 
pénzdíjak odaítélését.
(5) A pénzdíj összege nem kötődhet a 
címzettnél felmerülő költségek 
nagyságához.
(6) Amennyiben a tevékenység vagy a 
munkaprogram végrehajtása az uniós 
támogatás kedvezményezettje által 
harmadik félnek nyújtandó pénzdíjakat 
tesz szükségessé, a kedvezményezett a 
megadhatja ezeket a pénzdíjakat, 
amennyiben a versenyszabályok tartalmát 
a támogatásról szóló határozat vagy a 
kedvezményezett és a Bizottság közötti 
megállapodás – a mérlegelési jogkör 
kizárásával – szigorúan meghatározza.
(7) Az eredmények terjesztésére e rendelet 
III. címe alkalmazandó. Az eredmények 
hasznosítására és terjesztésére vonatkozó 
esetleges további kötelezettségeket a 
versenyszabályokban határozzák meg.
(8) Amennyiben a pénzdíjat a 
versenyszabályokban meghatározott 
határidőn belül nem ítélik oda, a 
versenyhez rendelt forrásokat a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a Horizont 2020 
keretprogramot létrehozó rendelet] 
alapján ugyanazon célkitűzésen belül újra 
kiosztják.

Or. en

Indokolás

A 34. és 48. cikkből került ide. A (3)–(6) bekezdés a költségvetési rendelet tervezetének 
jelenlegi szövegét tartalmazza, amelyről még mindig folyik a háromoldalú egyeztetés, és ezek 
a bekezdések hatályukat veszthetik, ha a tervezetet elfogadják. A (7) bekezdés további fontos 
rendelkezéseket állapít meg a szellemitulajdon-jogokra és az eredmények terjesztésére. A (8) 
bekezdés biztosítja, hogy a Horizont 2020 keretében kiutalt források a kutatási, fejlesztési és 
innovációs költségvetésben maradjanak, különösen akkor, ha az ösztönző pénzdíjak új eszköze 
nem hozza meg a kívánt hatást.
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Módosítás 759
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49b. cikk
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 

megelőző beszerzések és innovatív 
megoldásokra irányuló beszerzések

(1) A Bizottság által a tagállamokkal 
közösen végrehajtott beszerzésekre 
alkalmazni kell a(z) XX/XX/EU rendelet 
[a költségvetési rendelet] és a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a felhatalmazáson 
alapuló rendelet] közbeszerzésre 
vonatkozó rendelkezéseit.
(2)Az uniós finanszírozás olyan 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés vagy innovatív megoldásokra 
irányuló beszerzés formáját is öltheti, 
amelyet a tagállamok és társult országok 
ajánlatkérő szerveivel közösen vagy a 
Bizottság vagy az uniós ügynökségek 
hajtanak végre.
A beszerzési eljárásokkal szemben 
támasztott követelmények a következők:
a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság 
elvének, a versenyszabályoknak, valamint 
– az adott esetnek megfelelően – a 
2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
2009/81/EK irányelvnek;
b) ha a cselekvések céljai azt kellőképpen 
indokolják, külön feltételeket is 
meghatározhatnak, így például 
előírhatják, hogy a beszerzés tárgyát 
képező tevékenységek végrehajtásának 
helye kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés esetében csak a tagállamok és a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
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országok területén lehet;
c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül 
több szerződés odaítélését is („beszerzés 
több forrásból”);
d) biztosítaniuk kell, hogy a szerződést az 
az ajánlattevő vagy azok az ajánlattevők 
kapják, akinek vagy akiknek az ajánlata a 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazza.
(3) A kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésekre vonatkozó szerződésekben –
az eredmények lehető legszélesebb körű 
hasznosulása és a tisztességtelen 
előnyszerzés megakadályozása érdekében 
– különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani a tulajdonjog, a hozzáférési 
jogok és a használati engedélyek 
területén. A kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés keretében 
eredményeket létrehozó vállalkozó 
legalább a létrehozott szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal rendelkezik. 
Az ajánlatkérő szerv az eredmények 
vonatkozásában legalább saját célú 
felhasználásra jogdíjmentes hozzáférési 
joggal rendelkezik, továbbá jogosult 
harmadik feleknek – méltányos és ésszerű 
feltételekkel, a használati engedély 
továbbadásának kizárásával, az 
eredmények hasznosítása céljából – nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
vagy a részt vevő vállalkozókat ilyen 
engedély adására kötelezni. Ha a 
vállalkozó a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzést követően a 
szerződésben megállapított határidőn 
belül nem hasznosítja kereskedelmileg az 
eredményeket, akkor köteles az 
eredmények tulajdonjogát teljes körűen 
átruházni az ajánlatkérő szervre.
(4) Az innovatív megoldásokra irányuló 
közbeszerzésekre vonatkozó 
szerződésekben – az eredmények lehető 
legszélesebb körű hasznosulása és a 
tisztességtelen előnyszerzés 
megakadályozása érdekében – különleges 
rendelkezések állapíthatók meg a 
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tulajdonjog, a hozzáférési jogok és a 
használati engedélyek területén.

Or. en

Módosítás 760
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49c. cikk
Pénzügyi eszközök

(1) A pénzügyi eszközök a(z) XX/XX/EU 
rendelet [a költségvetési rendelet] [VIII. 
címében] meghatározott formák 
bármelyikét ölthetik, alkalmazásukra az 
ugyanott megállapított szabályok 
irányadók, és együtt is, valamint az Unió 
költségvetésének – beleértve a Horizont 
2020 keretprogramot is – terhére 
finanszírozott egyéb támogatásokkal 
együtt is alkalmazhatók.
(2) A(z) XX/XX/EU rendelet [a 
költségvetési rendelet] [54. cikkének] 
megfelelően a Bizottság az egyes 
végrehajtási feladatokat és a pénzügyi 
eszközök kezelését az EBB-re, az EBA-ra 
és egyéb pénzintézetekre ruházhatja.
(3) A(z) XX/XX/EU rendelet (a 
költségvetési rendelet) [18. cikke (2) 
bekezdésének] megfelelően a(z) 
XX/XX/EU rendelet (a Horizont 2020 
keretprogramot létrehozó rendelet) 
alapján létrehozott pénzügyi eszközök 
által eredményezett bevételek és 
visszafizetések az adott pénzügyi eszköz 
címzett bevételének minősülnek.
(4) Az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus, valamint az 1639/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
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alapján a gyorsan növekvő és innovatív 
kkv-k támogatására létrehozott pénzügyi 
eszköz korai szakaszra vonatkozó része 
(GIF 1) által eredményezett bevételek és 
visszafizetések a(z) XX/XX/EU rendelet (a 
Horizont 2020 keretprogramot létrehozó 
rendelet) alapján létrehozandó jogutód 
pénzügyi eszközök címzett bevételének 
minősülnek.
(5) A Bizottság biztosítja, hogy az összes 
pénzügyi közvetítőt – ideértve a nemzeti és 
regionális állami bankokat, valamint a 
regionális befektetési bankokat – kellő 
mértékben bevonják a pénzügyi eszközök 
végrehajtásába.

Or. en

Módosítás 761
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49d. cikk
Köz-magán társulások

(1) A(z) XX/XX/EU rendelet [a Horizont 
2020 keretprogramot létrehozó rendelet] 
19. cikkével összhangban a Horizont 2020 
köz-magán társulások keretében is 
végrehajtható, feltéve hogy valamennyi 
érintett partner kötelezettséget vállal a 
Horizont 2020 fejlesztésének és 
végrehajtásának támogatására.
(2) A köz-magán társulásokat 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 és a köz-magán társulás eszközének 
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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-magán 
társulásokat, 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-magán társulások 
részvételére és terjesztésére vonatkozó 
szabályok teljes mértékben megfelelnek 
a(z) XX/XX/EU rendeletnek [a 
költségvetési rendelet], valamint az e 
rendeletben meghatározott szabályoknak, 
kivéve azokat az eseteket, amelyeket 
sajátos igényeik követelnek meg.
A köz-magán társulások 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.
(5) A (2) bekezdésben említett szabályoktól 
való eltéréseket és ezen eltérések külön 
indokait évente munkadokumentumban 
közölni kell az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal. A munkadokumentumnak 
ismertetnie kell az azon cél elérésében 
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bekövetkezett előrelépést is, amelyre az 
egyes szerveket létrehozták, továbbá a fent 
említett eltérések jelentőségét az elért 
előrehaladás szempontjából.
(6) Az Unió a következő módok 
valamelyike szerint vehet részt ezekben a 
partnerségekben:
a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása a 
hetedik keretprogram keretében az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott 
közös vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán 
társulások 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.

Or. en

Módosítás 762
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49e. cikk
Közszektoron belüli társulások
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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 társulásokra is 
alkalmazandók.
(2) Az ERA-NET eszközzel finanszírozott, 
közszektoron belüli társulások 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.
A közszektoron belüli társulások az 5. cikk 
(2) bekezdése szerinti prioritásokon belül 
vagy több prioritásra kiterjedően 
különösen a következő eszközökkel 
támogathatók:
(3) 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 
részarányra.
(4) A Bizottság költségvetés-végrehajtási 
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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.

Or. en

Módosítás 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
49 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49f. cikk
Kkv-eszköz

(1) Csak kkv-k pályázhatnak a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a Horizont 2020 
keretprogramot létrehozó rendelet] 18. 
cikkében említett célzott kkv-támogató 
eszköz alapján kiadott pályázati 
felhívásokra. A kkv-kat ösztönözni kell az 
egyéb vállalatokkal, kutatási 
szervezetekkel és egyetemekkel együtt 
történő részvételre.
Amennyiben egy vállalatot kkv-nak 
minősítenek, ez a jogi státusz a projekt 
teljes időtartamára fennmaradónak 
tekintendő, még abban az esetben is, ha 
később a vállalat a növekedése miatt 
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meghaladja a kkv-k definíciójában 
szereplő plafonértékeket.
(2) A kkv-eszköz keretében kiadott 
pályázati felhívások nyílt felhívások, és a 
lehető legnagyobb mértékben alulról 
felfelé irányuló megközelítést követnek a 
témával kapcsolatban. Ha a 
munkaprogramban szerepel, 
egyszerűsített kétlépcsős értékelés 
alkalmazható, amennyiben nem jár az 
általános értékelési időszak 
meghosszabbításával.
(3) A 17a. cikkel összhangban a kkv-
eszköz keretében a szerződéskötésre 
rendelkezésre álló idő nem haladhatja 
meg a hat hónapot.
(3) E rendelettel összhangban a kkv-
eszköz keretében megkötött támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen az alvállalkozói 
szerződések, a tulajdonjogok, a 
hozzáférési jogok, a hasznosítás és a 
terjesztés vonatkozásában.
(4) Amennyiben a kkv-eszköz keretében 
megkötött támogatási megállapodást felül 
kell vizsgálni a cselekvés végrehajtása 
során – különösen a konzorcium 
összetételének megváltozása tekintetében 
–, akkor az egyszerűsített felülvizsgálati 
eljárást kell alkalmazni.
(5) A Bizottság biztosítja a Horizont 2020 
keretprogram szerinti kkv-eszköz, a 
Horizont 2020 keretprogram szerinti 
pénzügyi eszközök, a COSME, valamint a 
tagállamok által közösen létrehozott 
rendszerek és eszközök, például az 
Eurostars Közös Program közötti 
kiegészítő jelleget.

Or. en

Módosítás 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho
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Rendeletre irányuló javaslat
49 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49g. cikk
A gyorsított innovációt célzó eszköz 

(1) Valamennyi olyan jogalany számára, 
amely részt vehet az egyedi program 
(xy/2012/EU rendelet) II. részében („Ipari 
vezető szerep”) és III. részében 
(„Társadalmi kihívások”), lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy pályázatot nyújtson 
be a gyorsított innovációt célzó eszköz 
keretében történő elbírálásra.
A II. részen belül („Ipari vezető szerep”) 
az egyedi program „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” 
elnevezésű egyedi célkitűzésében 
megállapított valamennyi technológiai 
területre vonatkozóan lehet pályázatot 
benyújtani, a kutatási téma korlátozása 
nélkül.
A III. részen belül („Társadalmi 
kihívások”) valamennyi társadalmi 
kihívásra vonatkozóan lehet pályázatot 
benyújtani, a technológiai terület 
korlátozása nélkül.
(2) Pályázatot bármikor be lehet nyújtani. 
A Bizottság évente kétszer megadott 
időpontokban értékelési időszakot jelölhet 
ki. Az értékelési időszak kezdete és a 
támogatás odaítélése között eltelt idő nem 
haladhatja meg a hat hónapot.
(3) A pályázatokat először is a „hatás”, 
valamint a „végrehajtás minősége és 
hatékonysága” odaítélési kritériumok 
alapján kell rangsorolni. A „kiválóság” 
mint kiemelt odaítélési kritérium 
határozza meg a támogatási határozathoz 
vezető végső rangsort.
(4) Mivel gyorsított eljárásról van szó, egy 
cselekvésben maximum öt jogalany vehet 
részt.



AM\907844HU.doc 123/132 PE492.788v01-00

HU

(3) A Horizont 2020 keretprogramból 
finanszírozott támogatást a 22. cikk (3a. 
(új)) bekezdésével összhangban kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A program innováció felé történő szándékos elmozdulásának kellő figyelembevételével a 
Horizont 2020-nak legalább egy olyan eszközről gondoskodnia kell, amely rendszeres 
jelleggel lehetővé teszi, hogy innovatív ötleteket bármikor, gyors, szabványosított és 
megbízható eljárással értékelni és finanszírozni lehessen. A nyílt felhíváson alapuló és alulról 
építkező eszköz, amely garantálja, hogy a támogatás odaítéléséhez csak hat hónapra van 
szükség, biztosítja, hogy az innovatív ötletek ne avuljanak el, mire a projekt végre 
elkezdődhet. Ez növelni fogja az ipar részvételét is.

Módosítás 765
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
49 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49h. cikk
Egyéb különös rendelkezések

(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg 
különösen a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés, az innovatív 
megoldásokra irányuló beszerzés, a 
konzorcium összetételének megváltozása, 
a minősített adatok, a kutatással 
kapcsolatos publikációkhoz való szabad 
hozzáférés, a hasznosítás, a terjesztés, a 
tulajdonjog-átruházások és az 
eredményekre vonatkozó használati 
engedélyek vonatkozásában.
(2) A biztonsági vonatkozású kutatási és 
technológiafejlesztési cselekvések 
esetében a finanszírozás elérheti akár az 
összes támogatható költség 100%-át és a 
cselekvés közvetett költségeinek fedezésére 
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egy 20%-os kiegészítő átalányösszeget, 
vagy a tényleges közvetett költségek 
bejelentése esetén az összes támogatható 
költség 70%-át, olyan konkrét esetekben, 
amely olyan területekre vonatkozó 
képességek fejlesztésére irányul,  
amelyeknek piaca rendkívül szűk és 
fennáll a „piac nem megfelelő 
működésének” kockázata, vagy az új 
fenyegetésekre való reagálás érdekében 
történő gyorsított eszközfejlesztés 
esetében, amennyiben az a 
munkaprogramban szerepel.
(3) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra támogatását célzó 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, az infrastruktúra 
használatára vonatkozó rendelkezéseket 
állapíthat meg.
(4) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös, a résztvevők, a kutatók és a 
cselekvéssel érintett személyek által 
teljesítendő rendelkezéseket állapíthat 
meg különösen a hozzáférési jogok, a 
hordozhatóság és a terjesztés 
vonatkozásában.
(5) A képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg a 
cselekvés útján támogatott kutatók 
kötelezettségvállalásai, a tulajdonjogok, a 
hozzáférési jogok és a hordozhatóság 
vonatkozásában.
(6) A koordinációs és támogatási 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen a tulajdonjogok, 
a hozzáférési jogok, a hasznosítás és az 
eredmények terjesztése vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
0 melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0. MELLÉKLET 
A bevált gyakorlatokra vonatkozó 

bizottsági kódex 
A Bizottság – ideértve a Bizottság nevében 
fellépő ügynökségeket és szerveket – a 
Horizont 2020 keretprogramhoz tartozó 
valamennyi projekt kapcsán tiszteletben 
tartja az alábbi elveket:
Az ajánlatok értékelésére rendelkezésre 
álló időtartam
A sikeres pályázatokra vonatkozó döntés 
meghozatalához rendelkezésre álló 
időtartamok szűkítése prioritás. Minden 
egyedi felhívás természetétől függően 
azonban megfelelően figyelembe kell 
venni az alábbiakat is:
A különleges tárgyú pályázatok 
kialakítása tekintetében alkalmazott 
világos és átlátható mechanizmus, amely 
egyenlő részvételi feltételeket, jobb 
befogadóképességet és magasabb 
részvételt tesz lehetővé. Ezt lehetőség 
szerint az összes program és téma során 
következetesen érvényre kell juttatni.
Ésszerű előzetes értesítés a közeljövőben 
kiírni szándékozott pályázati 
felhívásokról, amely lehetővé teszi a 
potenciális résztvevők számára, hogy már 
a pályázati felhívás közzétételét 
megelőzően pályázati konzorciumokat 
alkossanak, ennek eredménye pedig a 
pályázatok minőségének emelkedése.
Ésszerű időtartam fenntartása a pályázati 
felhívás közzététele és a pályázatok 
benyújtására megszabott határidő között, 
valamint nagyobb mozgástér 
rendelkezésre bocsátása mindazon 
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résztvevők érdekében, amelyek igazgatási 
kapacitása eltérő fokú, az Unió által 
finanszírozott programokban való 
részvétel tekintetében különböző 
tapasztalatokkal rendelkeznek, más-más 
nyelven beszélnek és angol nyelvtudásuk 
szintje sem azonos.
A pályázatok benyújtására megszabott 
határidőt az uniós pályázati felhívások 
teljes skálájának, valamint az egyetemi 
tanév rendjének és a potenciális 
résztvevők üzleti ütemtervének figyelembe 
vételével kell megállapítani.
A támogatás odaítélésére rendelkezésre 
álló időtartam
A támogatás odaítélésének átlagos 
időtartama a tárgyalási ajánlat napjától 
számított hat hónap. A Bizottság belső 
eljárásnak lefolytatására – többek között 
minden mérvadó információ és 
dokumentáció előkészítésére, az 
értékelésre és a támogatási ajánlat 
aláírására – fordított idő összesítve nem 
haladhatja meg a 60 munkanapot. A 
résztvevők számára összesítve legalább 60 
munkanapot kell adni minden igényelt 
mérvadó információ és dokumentáció 
előkészítésére. 
Amennyiben bármely egyedi felhívás 
természete miatt ez szükséges, a sikertelen 
pályázatok elkészítési költségeinek 
csökkentése érdekében megfelelő módon 
fontolóra kell venni kétszakaszos 
értékelési eljárás alkalmazását. A 
kétszakaszos eljárások esetében a 
támogatás odaítélésének átlagos 
időtartama kilenc hónap. A kétszakaszos 
eljárást alkalmazó pályázatok 
formátumainak kialakítása tekintetében 
következetességet kell tanúsítani, és a 
résztvevők számára elegendő időt kell adni 
az ajánlattétel második szakaszának 
előkészítéséhez.
A Bizottságnak törekednie kell arra, hogy 
a gyakorlati ésszerűséget szem előtt tartó 
legrövidebb időn belül meghozza döntéseit 
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vagy tájékoztatást kérjen. A Bizottságnak 
tartózkodnia kell attól, hogy a résztvevőket 
egy eredetileg sikeres ajánlat részeinek 
átszövegezésére vagy újratárgyalására 
kötelezze, kivéve, ha erre ésszerű és 
indokolt oka van. 
A résztvevők számára összesítve ésszerű 
időtartamot kell adni a projekthez igényelt 
információ megadására és dokumentáció 
elkészítésére. 
A pályázati dokumentumok kialakítása és 
a határidők megállapítása során a 
Bizottságnak figyelemmel kell lennie arra, 
hogy a kkv-k és különösen az egyetemi 
kutatók jellemzően kevés szakértelemmel 
rendelkeznek – ha egyáltalán 
rendelkeznek – adminisztratív 
dokumentumok előkészítése tekintetében.  
A pályázatban, a támogatási 
megállapodásban és az alátámasztó 
dokumentumokban az ismétlődő elemeket 
el kell kerülni. A Bizottságnak 
tartózkodnia kell attól, hogy a résztvevőket 
a hivatalában már rendelkezésre álló 
információk megadására kérje fel, kivéve, 
ha azok frissítésre szorulnak.  E 
tekintetben a Bizottságnak a „csupán 
egyszer” elvet kell alkalmaznia, amely 
szerint a hivatala számára egyszer már 
megadott információt nem kéri be egy 
másik ügyintéző szerve, azaz a vállalatok 
nem kötelezhetők olyan információ 
újólagos megadására, amelyet a hivatal 
egy másik csatornán keresztül már 
megkapott. 
A Bizottság – amennyire ez lehetséges –
igyekszik elkerülni a pályázatok olyan 
ütemezését, amely a potenciális 
résztvevőktől az egyetemi tanév rendje 
szerinti vagy a szokásos üzleti 
szabadságolási időszakokban igényli 
dokumentumok benyújtását. 
A Bizottságnak törekednie kell arra, hogy 
a támogatási megállapodás megkötését 
követően szükséges papírmunka elvégzési 
idejét 15 munkanapra korlátozza.
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Indokolt esetekben – például kkv-k 
esetében – hasznos lehet, ha a Bizottság 
teljesen vagy részben eltekint az igényelt 
bizonyító dokumentumok résztvevők általi 
benyújtásának követelményétől, 
amennyiben e bizonyítékokat a 
közelmúltban egy másik eljárás céljaira 
már a rendelkezésére bocsátották, és 
feltéve, hogy a vonatkozó 
dokumentumokat egy ésszerűen 
megszabott időszakon belül bocsátották ki 
és azok még érvényesek.  Ilyen esetekben 
az érintett résztvevő felkérhető, hogy 
felelőssége tudatában olyan nyilatkozat 
tegyen, amely szerint a dokumentációt egy 
megelőző eljárás során már benyújtotta –
ezt az eljárást pontosan meg is kell 
jelölnie –, és kijelenti, hogy az abban 
foglalt helyzet azóta nem változott.
A Bizottságnak nem áll jogában a 
résztvevőktől olyan tények vagy adatok 
szolgáltatását igényelni, amelyeket 
könnyen és költségmentesen ellenőrizhet 
egy hitelesített, elektronikusan 
hozzáférhető adatbázisban (pl. társasági 
adatok).
A Bizottság az egyedi pályázatokra nem 
írhat elő célokat az aláírás szintje 
tekintetében. 
A kifizetésre rendelkezésre álló időtartam
Azokat a résztvevőket, akik a szerződés 
feltételei szerint leszállították a munkát, 
rendes időbeosztás szerint ki kell fizetni.
A Bizottság biztosítja, hogy a részvevők a 
számukra járó pénzt 30 napon belül 
megkapják attól számítva, hogy a 
szükséges papírokat a Bizottsághoz 
benyújtották.  A Bizottság a tájékoztatás 
benyújtásától számított 2 héten belül 
értesíti a projektkoordinátort és a 
résztvevőket minden 
szabályszerűtlenségről vagy további 
papírmunka szükségességéről. 
Amennyiben ilyen értesítésre nem kerül 
sor, a Bizottság köteles a járó pénzt 
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kifizetni. 
A Bizottság intézkedéseket hoz annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
projektkoordinátorok a projektpénzt 
gyorsan, tisztességesen és arányosan, a 
támogatási megállapodással összhangban 
osszák ki, és hogy a pénzt a partnerek 
között olyan arányban osszák meg, 
amelyben az egyes felek arra jogosultak. 
Hacsak valamennyi résztvevő abba bele 
nem egyezik, a projektkoordinátorok a 
projekttisztviselő jóváhagyása nélkül nem 
tarthatják vissza és nem bonthatják 
részletekre az előfinanszírozási 
kifizetéseket, különösen kkv-k esetében.  
Az ilyen megegyezéseket egyértelműen fel 
kell tüntetni a 
konzorciummegállapodásokban, és azokat 
a projekttisztviselőnek jóvá kell hagynia. 
Miután a projektkoordinátor végrehajtott 
egy kifizetést, a Bizottság értesíti a 
résztvevőket a kifizetett összegről és a 
kifizetés napjáról.
Ha egy vagy több partner nem fejezte be a 
szerződés szerint elvégzendő munkáját, 
vagy ha nem adta meg a megkívánt 
tájékoztatást vagy dokumentumokat a 
projektkoordinátor vagy a Bizottság 
számára, ez nem menti fel a 
projektkoordinátort azon kötelezettsége 
alól, hogy a többi partner nevében 
benyújtsa a dokumentumokat a 
Bizottságnak, sem pedig a Bizottságot az 
alól, hogy a többi partner számára 
végrehajtsa a jogos kifizetéseket. 
Azokban az esetekben, amikor a 
támogatási megállapodás megtárgyalását 
követően új partnerek lépnek be a 
projektbe, ez nem változtathatja meg az 
eredeti partnerek számára odaítélt 
finanszírozás összegét, kivéve, ha az 
eredeti partnerek ebbe beleegyeznek, vagy 
ha a tőlük elvárt munka mennyisége 
jelentősen megváltozik.
A Bizottság hierarchikus auditálási 
eljárásokat vezet be, amelyek biztosítják, 
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hogy a kedvezményezettek auditorjai 
megfelelnek egy jóváhagyott szabványnak 
és kielégítik a Horizont 2020 
keretprogrammal kapcsolatos auditálási 
követelményeket. Ennek köszönhetően 
elkerülhető a többszörös audit 
szükségessége, így az ügyintézési eljárás 
világosabb és könnyebb lesz a résztvevők 
számára.  Az audit benyújtását követően a 
Bizottságnak már tartózkodnia kell 
további információk bekérésétől. 
Az EU a kifizetések teljesítéséről kétéves 
statisztikák formájában számol be, 
amelyekben feltünteti a befejezett munkák 
kifizetésére fordított időt is. A „kifizetésre 
fordított idő” azt az időtartamot jelenti, 
amelynek kezdete a befejezett projektnek 
mind a projektkoordinátor, mind a 
projekttisztviselő által hitelesített végleges 
lezárása (ez az időszak önmagában nem 
haladhatja meg a projekt befejezésének 
napjától számított egy hónapot), a vége 
pedig a felszabadított finanszírozásnak a 
résztvevők bankszámláján történő 
megjelenése.
A támogatási megállapodásoknak a 
résztvevők kérésére tiszteletben kell 
tartani az egyetemi tanév rendjét és az 
üzleti naptárat. Ez vonatkozik például 
különösen az olyan projektekre, 
amelyekben PhD doktoranduszok vesznek 
részt, akik az egyetemi tanév közepén 
valószínűleg nem állhatnak rendelkezésre. 
Jogorvoslat
A Bizottság hivatalos panasztételi eljárást 
állít fel a résztvevők számára, amely 
magában foglalhatja olyan ombudsman 
kinevezését is, aki kifejezetten a Horizont 
2020 program keretében folyó kutatási és 
innovációs projektekkel foglalkozik. A 
Bizottság biztosítja, hogy a résztvevők 
ismerjék a rendelkezésükre álló 
valamennyi panasztételi eljárást, a 
résztvevőkkel vagy pályázókkal folytatott 
minden levelezésben ismertetve a 
jogorvoslati/panasztételi eljárások 
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részleteit. Az eljárásnak átláthatónak kell 
lennie, és a döntéshozatali eljárás 
eredményeit a résztvevők rendelkezésére 
kell bocsátani. 
A résztvevők a Horizont 2020 
keretprogram őket érintő bármely 
területére vonatkozóan jogosultak panaszt 
emelni. A panasztételi eljárás nem 
korlátozható a pályázatok értékelésének 
eljárási vonatkozásaira. 
A Bizottság a panaszokra azok 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, 
előzetes határozat formájában válaszol.
A 2008. május 21-i 2008/52/EK 
irányelvvel, valamint a közvetítésről szóló 
irányelv tagállamok általi végrehajtásáról, 
a közvetítésre gyakorolt hatásáról és a 
bíróságok hozzáállásáról szóló, 2011. 
szeptember 13-i európai parlamenti 
állásfoglalással (2011/2026(INI)) 
összhangban amennyiben egy panasz nem 
oldható meg kielégítő módon a Bizottság 
hivatalos belső panaszkezelési eljárása (az 
ombudsman vagy ennek megfelelő szerv) 
révén, úgy az Európai Bizottság és a 
résztvevők megállapodhatnak abban, hogy 
a jogvita megoldását közvetítőközponti 
eljárási szabályoknak megfelelő 
közvetítési eljárás lefolytatásával kísérelik 
meg. A közvetítő központot a Bizottság és 
a résztvevő(k)előzetes megállapodással 
vagy a Bizottság által elfogadott közvetítő 
központok listájáról választják ki. 
A Bizottság a Horizont 2020 keretprogram 
költségvetésének 0,5%-át félreteszi azokra 
a projektekre, amelyek kezdetben 
sikertelennek bizonyulnak, de a 
jogorvoslati eljárást követően pozitív 
értékelést kapnak.
Tájékoztatás
Az etikai jóváhagyási eljárásnak 
átláthatónak kell lennie minden résztvevő 
és pályázó számára, különösen akkor, ha 
ez az eljárás a projektek megkezdése 
tekintetében késedelem forrása.  A 
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pályázati ajánlatban egyszer már 
megadott tájékoztatásnak az etikai 
jóváhagyás céljaira történő átfogalmazása 
nem szükséges. Amennyiben lehetséges, a 
Bizottság a pályázó(k) által a pályázati 
ajánlatukban már megadott valamennyi 
információt felhasználja a jóváhagyás 
céljaira, és csak abban az esetben kér 
kiegészítő információt, ha bizonyítani 
tudja, hogy ez a további tájékoztatás 
elengedhetetlenül szükséges. 
A résztvevők számára lehetőséget kell adni 
a projekttisztviselőkkel való közvetlen 
kapcsolattartásra azokban az esetekben, 
amikor a projekt irányításával vagy a 
projektkoordinátor fellépéseivel 
kapcsolatban ismételten aggályaik lépnek 
fel. A projektkoordinátor köteles 
biztosítani, hogy távolléte esetén a 
résztvevők pontosan ismerjék 
helyettesének elérhetőségi adatait, és e 
helyettesnek jogosultsággal kell 
rendelkeznie arra, hogy a 
projektkoordinátor távollétében 
döntéseket hozzon.  A Bizottság illetékes 
tisztviselőinek elérhetőségi adatait a 
résztvevők számára hozzáférhetővé kell 
tenni, és azokat kifejezetten a 
tudomásukra is kell hozni.
A résztvevők kérésére és annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a jövőbeli 
pályázatokra felkészülhessenek, a 
Bizottságnak visszajelzést kell adnia a 
pályázók számára a sikertelen 
pályázatokról, kiemelve azok erősségeit és 
gyengeségeit, amint ezeket a részvételi és 
terjesztési szabályok 37. cikkében említett 
független szakértők megállapították. 
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