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Poprawka 577
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 1. Komisja oraz, w stosownych 
przypadkach, organy finansujące, mogą 
wyznaczyć niezależnych ekspertów w celu 
oceny wniosków lub udzielenia porad lub 
pomocy przy:

1. 1. Komisja oraz, w stosownych 
przypadkach, organy finansujące, w
oparciu o wnioski państw członkowskich, 
ustalają bazę danych w formie listy
niezależnych ekspertów naukowych 
reprezentujących ujęte w stosownej 
klasyfikacji dyscypliny naukowe. Z listy 
tej wyznacza się recenzentów służących 
do:

Or. pl

Uzasadnienie

Część wstępna wymaga doprecyzowania.

Poprawka 578
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja oraz, w stosownych 
przypadkach, organy finansujące, mogą 
wyznaczyć niezależnych ekspertów w celu 
oceny wniosków lub udzielenia porad lub 
pomocy przy:

1. Komisja oraz organy finansujące 
wyznaczają niezależnych ekspertów w celu 
oceny wniosków lub udzielenia porad lub 
pomocy przy:

Or. en

Poprawka 579
Adam Gierek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenie wniosków; a) oceny wniosków;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka stylistyczna.

Poprawka 580
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) monitorowaniu realizacji działań 
prowadzonych na mocy rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [„Horyzont 2020”] oraz 
poprzednich programów w zakresie badań 
naukowych lub innowacji;

b) monitorowania realizacji działań 
prowadzonych na mocy rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [„Horyzont 2020”] oraz 
poprzednich programów w zakresie badań 
naukowych lub innowacji;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka stylistyczna.

Poprawka 581
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ocenie programów w zakresie badań 
naukowych i innowacji;

d) oceny programów w zakresie badań 
naukowych i innowacji;
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Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka stylistyczna.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ocenie programów w zakresie badań 
naukowych i innowacji;

d) ocenie programów w zakresie badań 
naukowych i innowacji, m.in. przez 
prowadzenie badań porównawczych z 
krajami o doskonałych wynikach w 
zakresie badań i rozwoju;

Or. en

Poprawka 583
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) opracowaniu polityki Unii w zakresie 
badań naukowych i innowacji, w tym 
przygotowaniu przyszłych programów.

e) opracowania polityki Unii w zakresie 
badań naukowych i innowacji, w tym 
przygotowania przyszłych programów.

Or. pl

Uzasadnienie

Grupa niezależnych ekspertów winna być ustalona w porozumieniu z krajami członkowskimi 
w formie bazy nazwisk przypisanych dyscyplinom naukowym.

Poprawka 584
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy, w tym również znajomości 
języków obcych, odpowiednich do celów 
realizacji powierzonych im zadań. Dzięki 
temu promowana będzie możliwość oceny 
wniosków projektowych składanych w 
języku innym niż język angielski. 
Kompetencje, doświadczenie i wiedza 
fachowa wybieranych ekspertów są w 
zgodzie z najważniejszymi zagadnieniami 
danego projektu. W przypadkach gdy 
niezależni eksperci mają do czynienia z 
informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Or. de

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku MŚP powinna istnieć nie tylko teoretyczna możliwość składania 
wniosków projektowych również w językach innych niż język angielski. Dotychczas takie 
wnioski już ze względu na język miały nikłe szanse powodzenia. Eksperci oceniający projekty 
z dziedziny „wiodąca rola przemysłu” powinni mieć odpowiednie doświadczenie. To samo 
dotyczy obydwu pozostałych dziedzin.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. Przy wyznaczaniu 
niezależnych ekspertów Komisja dąży do 
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z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

osiągnięcia wyważonego składu grup 
ekspertów pod względem zróżnicowania 
umiejętności, doświadczeń i wiedzy, w 
zależności od obszaru działania, oraz 
dużego zaangażowania ekspertów 
pochodzących z sektora przemysłu. W 
przypadkach gdy niezależni eksperci mają 
do czynienia z informacjami niejawnymi, 
przed ich wyznaczeniem konieczne jest
odpowiednie poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy zdanie pierwsze odnosi się do kryteriów wyboru poszczególnych ekspertów, w 
zdaniu drugim podkreśla się znaczenie wyważonego składu grup ekspertów. W przypadku 
działań prowadzonych w ramach filarów „Wiodąca pozycja w przemyśle” i „Wyzwania 
społeczne” pożądane byłoby większe zaangażowanie ekspertów z sektora przemysłu, jako że 
proces oceny jest obecnie w dużym stopniu ukierunkowany na środowisko akademickie.

Poprawka 586
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. Przy wyznaczaniu 
niezależnych ekspertów Komisja dąży do 
osiągnięcia wyważonego składu grup 
ekspertów pod względem zróżnicowania 
umiejętności, doświadczeń i wiedzy, w 
zależności od obszaru działania. W 
przypadkach gdy niezależni eksperci mają 
do czynienia z informacjami niejawnymi, 
przed ich wyznaczeniem konieczne jest 
odpowiednie poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. Przy wyznaczaniu 
niezależnych ekspertów Komisja dąży do 
osiągnięcia wyważonego składu grup 
ekspertów pod względem zróżnicowania 
umiejętności, doświadczeń, wiedzy i płci.
W przypadkach gdy niezależni eksperci 
mają do czynienia z informacjami 
niejawnymi, przed ich wyznaczeniem 
konieczne jest odpowiednie poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego.

Or. en

Poprawka 588
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. Przy wyznaczaniu 
niezależnych ekspertów Komisja dąży do 
osiągnięcia wyważonego składu grup 
ekspertów pod względem zróżnicowania 
umiejętności, doświadczeń, wiedzy i płci, 
w zależności od obszaru działania. W 
przypadkach gdy niezależni eksperci mają 
do czynienia z informacjami niejawnymi, 
przed ich wyznaczeniem konieczne jest 
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odpowiednie poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego.

Or. en

Poprawka 589
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. Przy wyborze 
ekspertów uwzględnia się potrzebę 
zapewnienia podejścia 
wielodyscyplinarnego i odzwierciedlenia 
szerokiego zakresu wiedzy i poglądów. W 
przypadkach gdy niezależni eksperci mają 
do czynienia z informacjami niejawnymi, 
przed ich wyznaczeniem konieczne jest 
odpowiednie poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego.

Or. en

Poprawka 590
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. Przy wyborze 
ekspertów Komisja zapewnia równowagę
między różnymi przedstawicielami 



PE492.788v01-00 10/131 AM\907844PL.doc

PL

wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

zainteresowanych stron. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Or. en

Uzasadnienie

W PR7 często zdarzało się, że w zespole ekspertów brakowało ekspertów pochodzących 
również ze środowiska przemysłu. Należy zatem uznać potrzebę zaangażowania do oceny 
projektów większej liczby ekspertów, którzy podczas oceny wniosków dotyczących 
działalności badawczej popierają również konkurencyjność przemysłu.  

Poprawka 591
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.
Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
należy również uwzględnić równowagę 
płci.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań, jak również 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej. W przypadkach gdy 
niezależni eksperci mają do czynienia z 
informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Or. en

Poprawka 593
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się z 
listy, o której mowa w  ust. 1, na podstawie 
umiejętności, doświadczenia i wiedzy 
odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Or. pl

Uzasadnienie

Grupa niezależnych ekspertów winna być ustalona w porozumieniu z krajami członkowskimi 
w formie bazy nazwisk przypisanych dyscyplinom naukowym.

Poprawka 594
Adam Gierek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze, 
organizacje normalizacyjne lub 
przedsiębiorstwa w celu utworzenia bazy 
danych kandydatów.

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie dziedzin naukowych 
ujętych we wnioskach kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze, 
organizacje normalizacyjne lub 
przedsiębiorstwa w celu utworzenia bazy 
danych kandydatów.

Or. pl

Uzasadnienie

Grupa niezależnych ekspertów winna być ustalona w porozumieniu z krajami członkowskimi 
w formie bazy nazwisk przypisanych dyscyplinom naukowym.

Poprawka 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze, 
organizacje normalizacyjne lub 
przedsiębiorstwa w celu utworzenia bazy 
danych kandydatów.

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe i 
regionalne agencje badawcze, instytucje 
badawcze i technologiczne, organizacje 
normalizacyjne lub organizacje 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstwa w celu 
utworzenia bazy danych kandydatów.

Or. en
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Poprawka 596
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze, 
organizacje normalizacyjne lub 
przedsiębiorstwa w celu utworzenia bazy 
danych kandydatów.

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze,
uniwersytety, organizacje normalizacyjne, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
lub przedsiębiorstwa w celu utworzenia 
bazy danych kandydatów.

Or. en

Poprawka 597
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze, 
organizacje normalizacyjne lub 
przedsiębiorstwa w celu utworzenia bazy 
danych kandydatów.

Niezależnych ekspertów wskazuje się 
i wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze,
uniwersytety, organizacje normalizacyjne 
lub przedsiębiorstwa w celu utworzenia 
bazy danych kandydatów.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o uniwersytetach, kiedy mowa o organizacjach właściwych do wyboru 
kandydatów.



PE492.788v01-00 14/131 AM\907844PL.doc

PL

Poprawka 598
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub odnośny organ finansujący 
może, jeśli uzna to za właściwe oraz w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
wybrać posiadającą odpowiednie 
umiejętności osobę fizyczną spoza 
wspomnianej bazy danych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość rejestrowanie rzeczoznawców we wspólnej bazie danych 
powinno pozostać obowiązkowe.

Poprawka 599
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub odnośny organ finansujący 
może, jeśli uzna to za właściwe oraz w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
wybrać posiadającą odpowiednie 
umiejętności osobę fizyczną spoza 
wspomnianej bazy danych.

Komisja lub odnośny organ finansujący 
może, jeśli uzna to za właściwe oraz w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
wybrać posiadającą odpowiednie 
umiejętności osobę fizyczną spoza 
wspomnianej bazy danych. O takich 
przypadkach Komisja należycie informuje 
komitet programowy.

Or. en
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Poprawka 600
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub odnośny organ finansujący 
może, jeśli uzna to za właściwe oraz w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
wybrać posiadającą odpowiednie 
umiejętności osobę fizyczną spoza 
wspomnianej bazy danych.

Komisja lub odnośny organ finansujący 
może, w należycie uzasadnionych 
przypadkach i biorąc pod uwagę specyfikę 
przedmiotu, wybrać posiadającego
odpowiednie umiejętności eksperta spoza 
wspomnianej bazy danych.

Or. es

Uzasadnienie

W ten sposób ogranicza się liczbę przypadków, w których Komisja lub organ finansujący 
może zwracać się do ekspertów nie znajdujących się w istniejącej bazie danych.

Poprawka 601
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej dwie piąte członków każdego 
zespołu oceniającego projekt realizowany 
w ramach programu „Horyzont 2020” – z 
wyjątkiem projektów podlegających 
Europejskiej Radzie ds. Badań 
Naukowych – stanowią przedstawiciele 
sektora przemysłu dysponujący 
odpowiednią wiedzą specjalistyczną. Co 
najmniej dwie piąte członków każdego 
zespołu oceniającego projekt realizowany 
w ramach programu „Horyzont 2020” 
przeznaczony specjalnie dla MŚP 
stanowią przedstawiciele MŚP, a jedna 
piąta pochodzi z pozostałej części sektora 
przemysłu, przy czym w obu przypadkach 
członkowie dysponują odpowiednią 
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wiedzą specjalistyczną.

Or. nl

Poprawka 602
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia równowagi interesów,
równowagi płci i zróżnicowania 
geograficznego. W szczególności Komisja 
dopilnowuje, aby żadnego szczególnego 
interesu nie reprezentowała więcej niż 
jedna trzecia ekspertów pozarządowych. 
Podejmuje się odpowiednie środki w celu 
zapobieżenia zdominowaniu grup 
ekspertów przez interesy prywatne lub 
komercyjne.

Or. en

Poprawka 603
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia równowagi interesów, jak 
również równowagi płci i zróżnicowania 
geograficznego. W szczególności 
podejmuje się odpowiednie środki w celu 
zapobieżenia zdominowaniu grup 
ekspertów przez interesy prywatne lub 
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komercyjne.

Or. en

Poprawka 604
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci 
i zróżnicowania geograficznego, a także 
zagwarantowania, że żadne konkretne 
partykularne interesy nie będą silniej 
reprezentowane niż pozostałe, co mogłoby 
zagrozić bezstronności podejmowanych 
decyzji.

Or. es

Uzasadnienie

Przypomina się o znaczeniu, jakie ma równowaga w mianowaniu niezależnych ekspertów, 
także w celu uniknięcia konfliktu interesów. 

Poprawka 605
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia w możliwie największym 
zakresie równowagi płci i równowagi 
geograficznej.

Or. en
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Poprawka 606
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia w możliwie największym 
zakresie równowagi płci i równowagi 
geograficznej.

Or. en

Uzasadnienie

Niektórych anomalii dotyczących udziału państw członkowskich nie można w pełni wyjaśnić 
różnicami w poziomie doskonałości, co oznacza, że podczas procesu ewaluacji propozycji 
mógłby pojawić się problem lobbingu. Niezależnie od tego, czy taki problem rzeczywiście 
istnieje czy też nie, faktem jest, że naukowcy go dostrzegają, wobec czego należy zadbać o to, 
aby proces ewaluacji nie wzbudzał cienia wątpliwości. Najbardziej stosownym rozwiązaniem 
byłoby zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia geograficznego osób dokonujących oceny.

Poprawka 607
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia w możliwie największym 
zakresie równowagi płci i równowagi 
geograficznej.

Or. en
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Poprawka 608
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia równowagi między kobietami 
i mężczyznami oraz zróżnicowania 
geograficznego.

Or. en

Poprawka 609
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci.

Or. en

Uzasadnienie

Jak w przypadku 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego 
zasadniczym celem jest zachowanie równowagi między mężczyznami i kobietami zgodnie z 
art. 15 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020".   Natomiast równowaga 
geograficzna nie jest podstawową zasadą, którą program „Horyzont 2020” musi 
respektować.

Poprawka 610
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia równowagi płci, równowagi 
między państwami członkowskimi i 
zróżnicowania geograficznego.

Or. ro

Poprawka 611
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Or. en

Poprawka 612
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów w 
związku ze sprawami, w odniesieniu do 
których wymagana jest jego opinia.

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów w 
związku ze sprawami, w odniesieniu do 
których wymagana jest jego opinia, 
począwszy od opublikowania pełnego 
oświadczenia o działalności zawodowej i 
interesach finansowych.
Zainteresowanym stronom lub osobom, w 
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przypadku których występuje konflikt 
interesów, zabrania się działania „we 
własnym imieniu”.

Or. en

Poprawka 613
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów w 
związku ze sprawami, w odniesieniu do 
których wymagana jest jego opinia.

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów w 
związku ze sprawami, w odniesieniu do 
których wymagana jest jego opinia, w tym 
opublikowania pełnego oświadczenia o 
działalności zawodowej i interesach 
finansowych, takich jak patenty i udziały 
w spółkach. Zainteresowanym stronom 
lub osobom, w przypadku których 
występuje konflikt interesów, zabrania się 
działania „we własnym imieniu”.

Or. en

Poprawka 614
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów w 
związku ze sprawami, w odniesieniu do 

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki 
w celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów 
w związku ze sprawami, w odniesieniu do 
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których wymagana jest jego opinia. których wymagana jest jego opinia; 
jednym ze sposobów na uniknięcie tego 
ryzyka mogłoby być publikowanie 
wyczerpującego oświadczenia 
o działalności zawodowej i interesach 
finansowych.

Or. es

Uzasadnienie

W tym zakresie należy dostarczyć informacje, które potwierdzą decyzje podjęte przez Komisję 
lub organ finansujący w celu wyeliminowania ewentualnego konfliktu interesów.

Poprawka 615
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nominacja ekspertów może przyjąć 
formę ramowego aktu nominacji ważnego 
przez cały czas trwania programu 
„Horyzont 2020”, wraz z przydziałem 
konkretnych zadań..

4. Nominacja ekspertów odbywa się 
najpóźniej do końca 2013 r. i może 
przyjąć formę ramowego aktu nominacji 
ważnego przez cały czas trwania programu 
„Horyzont 2020”, wraz z przydziałem 
konkretnych zadań obejmujących ocenę 
wstępną projektu, ocenę jego realizacji 
oraz ocenę końcową.

Or. pl

Uzasadnienie

Ponieważ program "Horyzont 2020" rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 roku, decydujący 
zespół niezależnych ekspertów winien już istnieć.

Poprawka 616
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nazwiska ekspertów wyznaczonych we 
własnym imieniu, którzy wspomagali 
Komisję lub organy finansujące w 
realizacji rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] oraz decyzji nr 
XX/XX/UE [program szczegółowy], są 
publikowane co najmniej raz do roku na 
stronie internetowej Komisji lub organu 
finansującego. Nazwiska ekspertów są 
gromadzone, przetwarzane i publikowane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
45/2001.

5. Nazwiska niezależnych ekspertów -
wraz z dziedzinami naukowymi przez nich 
reprezentowanymi - którzy wspomagali 
Komisję lub organy finansujące w 
realizacji rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] oraz decyzji nr 
XX/XX/UE [program szczegółowy], są 
publikowane, po uprzedniej nominacji w 
terminie poprzedzającym rozpoczęcie 
Programu „Horyzont 2020”, a następnie 
ich listy są aktualizowane co najmniej raz 
do roku na stronie internetowej Komisji 
lub organu finansującego. Nazwiska 
ekspertów są gromadzone, przetwarzane i 
publikowane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001.

Or. pl

Uzasadnienie

Transparentność procesu przyznawania grantów w Horyzont 2020 jest ściśle związana z 
poważnym, nieprzypadkowym i aktualnym składem list ekspertów.

Poprawka 617
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego 
z nich w odnośnych pracach jest
niemożliwy do ustalenia, wyniki te
stanowią ich współwłasność.
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki, a rozdzielenie ich dla 
celów złożenia wniosku o odpowiednią 
ochronę patentową, jak i uzyskania bądź 
utrzymania takiej ochrony lub innych 
praw własności intelektualnej nie jest
możliwe, wówczas uczestnicy mogą podjąć 
decyzję o przekazaniu praw własności 
dotyczących tych wyników jednemu 
spośród siebie, albo też wyniki te mogą 
pozostać ich współwłasnością.
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Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. de

Uzasadnienie

W zasadach uczestnictwa należy uregulować sytuację, w której wyników nie da się rozdzielić, 
a uczestnicy są ich współwłaścicielami.

Poprawka 618
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego 
z nich w odnośnych pracach jest 
niemożliwy do ustalenia, wyniki te
stanowią ich współwłasność.
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i nie jest możliwy podział 
takiego wspólnego wynalazku, projektu 
lub dzieła na potrzeby ubiegania się o 
stosowną ochronę patentową lub 
jakiekolwiek inne prawo własności 
intelektualnej oraz uzyskania lub 
utrzymania go, mogą podjąć decyzję o 
przypisaniu własności tych wyników 
jednemu z uczestników lub wyniki te
mogą stanowić ich współwłasność. W 
przypadku współwłasności 
współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

Dla większej jasności należy uściślić, że uczestnicy mają również możliwość przypisania 



AM\907844PL.doc 25/131 PE492.788v01-00

PL

wspólnych wyników jednemu uczestnikowi.

Poprawka 619
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, wyniki te stanowią ich 
współwłasność. Współwłaściciele 
zawierają umowę dotyczącą podziału i 
warunków korzystania z prawa 
współwłasności zgodną z ich 
zobowiązaniami wynikającymi z umowy o 
udzielenie dotacji.

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, lub jeżeli nie jest możliwy 
podział takich wspólnych wyników w celu 
uzyskania lub utrzymania stosownej 
ochrony patentowej lub jakiegokolwiek 
innego prawa własności intelektualnej,
wyniki te stanowią ich współwłasność.
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 620
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, wyniki te stanowią ich 
współwłasność. Współwłaściciele 
zawierają umowę dotyczącą podziału i 
warunków korzystania z prawa 
współwłasności zgodną z ich 

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, lub jeżeli nie jest możliwy 
podział takiego wspólnego wynalazku, 
projektu lub dzieła na potrzeby ubiegania 
się o stosowną ochronę patentową lub 
jakiekolwiek inne prawo własności 
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zobowiązaniami wynikającymi z umowy o 
udzielenie dotacji.

intelektualnej oraz uzyskania lub 
utrzymania go, wyniki te stanowią ich 
współwłasność. Współwłaściciele 
zawierają umowę dotyczącą podziału i 
warunków korzystania z prawa 
współwłasności zgodną z ich 
zobowiązaniami wynikającymi z umowy o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 621
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego 
z nich w odnośnych pracach jest
niemożliwy do ustalenia, wyniki te 
stanowią ich współwłasność.
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i nie jest możliwy podział 
takiego wspólnego wynalazku, projektu 
lub dzieła na potrzeby ubiegania się o 
stosowną ochronę patentową lub 
jakiekolwiek inne prawo własności 
intelektualnej oraz uzyskania lub 
utrzymania go, wyniki te stanowią ich 
współwłasność. Współwłaściciele 
zawierają umowę dotyczącą podziału i 
warunków korzystania z prawa 
współwłasności zgodną z ich 
zobowiązaniami wynikającymi z umowy o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, wyniki te stanowią ich 
współwłasność. Współwłaściciele
zawierają umowę dotyczącą podziału i 
warunków korzystania z prawa 
współwłasności zgodną z ich 
zobowiązaniami wynikającymi z umowy o 
udzielenie dotacji.

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, mogą podjąć decyzję o 
przypisaniu własności tych wyników 
jednemu z uczestników lub wyniki te
mogą stanowić ich współwłasność. W 
przypadku współwłasności 
współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 623
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego 
z nich w odnośnych pracach jest 
niemożliwy do ustalenia, wyniki te 
stanowią ich współwłasność.
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie
osiągają wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, wyniki te stanowią ich 
współwłasność. Współwłaściciele 
zawierają umowę dotyczącą podziału
wspólnych praw własności i/ lub 
szczegółowych warunków korzystania z 
prawa współwłasności zgodną z ich 
zobowiązaniami wynikającymi z umowy o 
udzielenie dotacji.

Or. de

Poprawka 624
Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego 
z nich w odnośnych pracach jest 
niemożliwy do ustalenia, wyniki te 
stanowią ich współwłasność.
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie
osiągają wyniki i zakres udziału każdego z 
nich w odnośnych pracach jest niemożliwy 
do ustalenia, wyniki te stanowią ich 
współwłasność. Współwłaściciele 
zawierają umowę dotyczącą sposobu
podziału własności lub warunków 
korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 625
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników, 
wykluczających możliwość udzielania 
sublicencji, pod następującymi 
warunkami:

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może korzystać ze stanowiącej
współwłasność nowej wiedzy do celów 
niekomercyjnych takich jak wewnętrzne 
badania i działalność szkoleniowa, 
nieodpłatnie, bez konieczności uzyskania 
uprzedniej zgody pozostałych 
współwłaścicieli.

Or. en

Poprawka 626
Teresa Riera Madurell
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników, 
wykluczających możliwość udzielania 
sublicencji, pod następującymi warunkami:

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może korzystać z wyników stanowiących 
współwłasność w zakresie 
odpowiadającym celom niekomercyjnym 
związanym z wewnętrznymi badaniami na 
warunkach niewyłącznych i nieodpłatnie, 
oraz wykorzystać je handlowo i udzielać 
osobom trzecim licencji niewyłącznych na 
korzystanie ze stanowiących 
współwłasność wyników, wykluczających 
możliwość udzielania sublicencji, pod 
następującymi warunkami:

Or. en

Poprawka 627
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników, 
wykluczających możliwość udzielania 
sublicencji, pod następującymi warunkami:

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może korzystać z wyników stanowiących 
współwłasność, w tym udzielać osobom 
trzecim licencji niewyłącznych na 
korzystanie ze stanowiących 
współwłasność wyników, wykluczających 
możliwość udzielania sublicencji, pod 
następującymi warunkami:

Or. en

Poprawka 628
Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników, 
wykluczających możliwość udzielania 
sublicencji, pod następującymi 
warunkami:

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników, w 
tym praw, jednak z wykluczeniem prawa 
do udzielania sublicencji:

Or. en

Uzasadnienie

Projekt przepisów dotyczących współwłasności, a w szczególności podstawowy system 
obejmujący uprzednie powiadamianie i wynagrodzenie za licencje niewyłączne na rzecz stron 
trzecich, stworzyłby zasadnicze przeszkody dla korzystania z własności intelektualnej 
stanowiącej współwłasność. Perspektywa „współwłasności” zniechęcałaby zatem do badań 
opartych na współpracy. Wypracowanie lepiej dostosowanej umowy, opartej na systemie, 
który zachęca do korzystania z wyników badań, należy pozostawić uczestnikom.

Poprawka 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników, 
wykluczających możliwość udzielania 
sublicencji, pod następującymi 
warunkami:

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników pod 
następującymi warunkami:

Or. en
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Poprawka 630
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) należy z wyprzedzeniem powiadomić 
pozostałych współwłaścicieli;

skreślona

Or. en

Poprawka 631
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) należy z wyprzedzeniem powiadomić 
pozostałych współwłaścicieli;

skreślona

Or. en

Poprawka 632
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należy zapewnić pozostałym 
współwłaścicielom godziwe i uzasadnione 
wynagrodzenie.

skreślona

Or. en

Poprawka 633
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należy zapewnić pozostałym 
współwłaścicielom godziwe i uzasadnione 
wynagrodzenie.

skreślona

Or. en

Poprawka 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należy zapewnić pozostałym 
współwłaścicielom godziwe i uzasadnione
wynagrodzenie.

b) jeżeli od współwłaścicieli wymaga się 
wynagrodzenia za udzielenie stronom 
trzecim licencji niewyłącznych w celu 
korzystania z wyników stanowiących 
współwłasność, wynagrodzenie to jest
godziwe i uzasadnione.

Or. en

Poprawka 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należy zapewnić pozostałym 
współwłaścicielom godziwe i uzasadnione 
wynagrodzenie.

b) na godziwych i rozsądnych warunkach.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od ust. 1, 2 i 3 uczestnicy 
mogą uzgodnić inny system własności 
wyników.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia pewną elastyczność partnerom, którzy mogą się porozumieć co do 
konkretnych warunków dotyczących własności wyników. Jest to szczególnie istotne dla MŚP. 
Jeśli dane działanie wymaga konkretnej wiedzy lub technologii, które są jednym z głównych 
aktywów danego MŚP, powinno ono mieć możliwość ochrony praw handlowych dotyczących 
tego aktywu, aby móc zachować konkurencyjność.

Poprawka 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli wyniki nadają się do zastosowania 
handlowego lub przemysłowego, uczestnik 
będący właścicielem takich wyników
rozpatruje możliwość ich ochrony i, jeśli 
jest to możliwe i uzasadnione w danych 
okolicznościach, zapewnia im 
odpowiednią ochronę przez właściwy czas i 
we właściwym zakresie terytorialnym, 
należycie uwzględniając swoje 
uzasadnione interesy oraz uzasadnione 
interesy, w szczególności handlowe, 
pozostałych uczestników działania.

1. Jeśli wyniki nadają się do zastosowania 
handlowego lub przemysłowego, uczestnik 
będący właścicielem takich wyników może 
rozważyć możliwość ich ochrony i, jeśli 
jest to możliwe i uzasadnione w danych 
okolicznościach, może zapewnić im 
odpowiednią ochronę przez rozsądny czas i 
we właściwym zakresie terytorialnym, 
należycie uwzględniając interes publiczny,
swoje uzasadnione interesy oraz 
uzasadnione interesy, w szczególności 
handlowe, pozostałych uczestników 
działania.
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Or. en

Poprawka 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli wyniki nadają się do zastosowania 
handlowego lub przemysłowego, uczestnik 
będący właścicielem takich wyników 
rozpatruje możliwość ich ochrony i, jeśli 
jest to możliwe i uzasadnione w danych 
okolicznościach, zapewnia im odpowiednią 
ochronę przez właściwy czas i we 
właściwym zakresie terytorialnym, 
należycie uwzględniając swoje 
uzasadnione interesy oraz uzasadnione 
interesy, w szczególności handlowe, 
pozostałych uczestników działania.

1. Jeśli wyniki nadają się do zastosowania 
handlowego lub przemysłowego lub jeżeli 
można z uzasadnionych względów 
oczekiwać, że będą się do tego nadawać,
uczestnik będący właścicielem takich 
wyników rozpatruje możliwość ich 
ochrony i, jeśli jest to możliwe i 
uzasadnione w danych okolicznościach, 
zapewnia im odpowiednią ochronę przez 
właściwy czas i we właściwym zakresie 
terytorialnym, należycie uwzględniając 
swoje uzasadnione interesy oraz 
uzasadnione interesy, w szczególności 
handlowe, pozostałych uczestników 
działania.

Or. en

Poprawka 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego, zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii, nie zamierza zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego przed jakimkolwiek 
upowszechnieniem takich wyników.
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wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie, 
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 
wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może przejąć własność 
takich wyników i podjąć działania mające
na celu ich odpowiednią ochronę.

Komisja w imieniu Unii lub organ 
finansujący może przejąć własność takich 
wyników i podjąć działania mające na celu 
ich odpowiednią ochronę ze względu na 
interes publiczny i w celu możliwie 
najszerszego upowszechniania wyników.

Or. en

Poprawka 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego, zapewniać
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie, 
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 
wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może przejąć własność 
takich wyników i podjąć działania mające 
na celu ich odpowiednią ochronę.

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego, zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie, 
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 
wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może, za zgodą 
uczestnika będącego właścicielem, przejąć 
własność takich wyników i podjąć 
działania mające na celu ich odpowiednią 
ochronę.

Or. en
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Poprawka 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego, zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie, 
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 
wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może przejąć własność 
takich wyników i podjąć działania mające 
na celu ich odpowiednią ochronę.

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego lub 
przemysłowego, zapewniać ochrony 
osiągniętych przez siebie wyników oraz o 
ile uczestnik nie zamierza przenieść ich 
własności na inny podmiot prawny mający 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym z myślą o ich 
ochronie, uczestnik ma obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego przed jakimkolwiek 
upowszechnieniem takich wyników.
Komisja w imieniu Unii lub organ 
finansujący może przejąć własność takich 
wyników i podjąć działania mające na celu 
ich odpowiednią ochronę.

Or. en

Poprawka 642
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
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wykorzystania handlowego, zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie, 
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 
wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może przejąć własność 
takich wyników i podjąć działania mające 
na celu ich odpowiednią ochronę.

wykorzystania handlowego lub 
przemysłowego, zapewniać ochrony 
osiągniętych przez siebie wyników oraz o 
ile uczestnik nie zamierza przenieść ich 
własności na inny podmiot prawny mający 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym z myślą o ich 
ochronie, uczestnik ma obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego przed jakimkolwiek 
upowszechnieniem takich wyników.
Komisja w imieniu Unii lub organ 
finansujący może przejąć własność takich 
wyników i podjąć działania mające na celu 
ich odpowiednią ochronę.

Or. en

Poprawka 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Takie wyniki nie mogą być 
upowszechniane do czasu, kiedy Komisja 
lub organ finansujący podejmie decyzję
lub zdecyduje o przejęciu własności i 
podejmie niezbędne działania w celu 
zapewnienia ochrony. Terminy w tym 
zakresie ustala się w umowie o udzielenie 
dotacji.

Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Takie wyniki nie mogą być 
upowszechniane do czasu, kiedy Komisja 
lub organ finansujący podejmie decyzję o
ewentualnym przejęciu własności i 
podejmie działania – w stosownych 
przypadkach – w celu zapewnienia 
ochrony. Terminy w tym zakresie ustala się 
w umowie o udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 644
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Takie wyniki nie mogą być 
upowszechniane do czasu, kiedy Komisja 
lub organ finansujący podejmie decyzję lub 
zdecyduje o przejęciu własności i podejmie 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
ochrony. Terminy w tym zakresie ustala się
w umowie o udzielenie dotacji.

Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Takie wyniki nie mogą być 
upowszechniane do czasu, kiedy Komisja 
lub organ finansujący podejmie decyzję lub 
zdecyduje o przejęciu własności i podejmie 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
ochrony. Terminy w tym zakresie ustala się
we wzorze umowy o udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 645
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zamierza zrezygnować z 
ochrony wyników lub nie zamierza ubiegać 
się o przedłużenie ochrony ze względów 
innych niż brak potencjału wykorzystania 
handlowego, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego, które mogą kontynuować 
lub przedłużyć ochronę wyników, 
przejmując ich własność. Uczestnik może 
nie wyrazić zgody jedynie wówczas, gdy 
wykaże, że byłoby to z istotną szkodą dla 
jego uzasadnionych interesów. Terminy w 
tym zakresie ustala się w umowie o 
udzielenie dotacji.

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii, zamierza zrezygnować 
z ochrony wyników lub nie zamierza 
ubiegać się o przedłużenie ochrony ze 
względów innych niż brak potencjału 
wykorzystania handlowego w ciągu pięciu 
lat od zakończenia działania, informuje on 
Komisję lub organ finansujący, które 
mogą, za zgodą uczestnika będącego 
właścicielem, kontynuować lub przedłużyć 
ochronę wyników, przejmując ich 
własność. Komisja lub organ finansujący 
podejmuje tę decyzję w ciągu 45 dni. 
Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Terminy w tym zakresie ustala 
się w umowie o udzielenie dotacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane przez koordynatorów DESCA.

Poprawka 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zamierza zrezygnować z 
ochrony wyników lub nie zamierza ubiegać 
się o przedłużenie ochrony ze względów 
innych niż brak potencjału wykorzystania 
handlowego, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego, które mogą kontynuować 
lub przedłużyć ochronę wyników, 
przejmując ich własność. Uczestnik może 
nie wyrazić zgody jedynie wówczas, gdy 
wykaże, że byłoby to z istotną szkodą dla 
jego uzasadnionych interesów. Terminy w 
tym zakresie ustala się w umowie o 
udzielenie dotacji.

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zamierza zrezygnować z 
ochrony wyników lub nie zamierza ubiegać 
się o przedłużenie ochrony, ma on 
obowiązek poinformowania Komisji lub 
organu finansującego, które mogą 
kontynuować lub przedłużyć ochronę 
wyników, przejmując ich własność.
Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Terminy w tym zakresie ustala 
się w umowie o udzielenie dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przyczyny, dla których uczestnik zamierza zrezygnować z ochrony wyników lub nie zamierza 
ubiegać się o przedłużenie ochrony, nie mają wpływu na decyzję Komisji lub organu 
finansującego o ewentualnej kontynuacji lub przedłużeniu ochrony.

Poprawka 647
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zamierza zrezygnować z 
ochrony wyników lub nie zamierza ubiegać 
się o przedłużenie ochrony ze względów 
innych niż brak potencjału wykorzystania 
handlowego, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego, które mogą kontynuować 
lub przedłużyć ochronę wyników, 
przejmując ich własność. Uczestnik może 
nie wyrazić zgody jedynie wówczas, gdy 
wykaże, że byłoby to z istotną szkodą dla 
jego uzasadnionych interesów. Terminy w 
tym zakresie ustala się w umowie o 
udzielenie dotacji.

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zamierza zrezygnować z 
ochrony wyników lub nie zamierza ubiegać 
się o przedłużenie ochrony ze względów 
innych niż brak potencjału wykorzystania 
handlowego, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego, które mogą kontynuować 
lub przedłużyć ochronę wyników, 
przejmując ich własność. Uczestnik może 
nie wyrazić zgody jedynie wówczas, gdy 
wykaże, że byłoby to z istotną szkodą dla 
jego uzasadnionych interesów. Terminy w 
tym zakresie ustala się we wzorze umowy o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 648
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zachowuje należytą 
staranność w celu wykorzystania wyników 
będących jego własnością w dalszych 
badaniach lub w działalności handlowej 
bądź w celu zapewnienia ich 
wykorzystania w taki sposób przez inny 
podmiot prawny, w szczególności poprzez 
przeniesienie własności wyników i 
udostępnianie ich na licencji zgodnie z art. 
41.

1. Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zachowuje należytą 
staranność w celu wykorzystania wyników 
będących jego własnością w dalszych 
badaniach lub w działalności handlowej 
bądź w celu zapewnienia ich 
wykorzystania w taki sposób przez inny 
podmiot prawny, w szczególności poprzez 
przeniesienie własności wyników i 
udostępnianie ich na licencji zgodnie z art. 
41. Zrobienie tego byłoby możliwe dzięki 
działaniom takim jak normalizacja.

Or. en



AM\907844PL.doc 41/131 PE492.788v01-00

PL

Uzasadnienie

Normalizacja odgrywa istotną rolę w upowszechnianiu wyników badań, dlatego też należy o 
niej wyraźnie wspomnieć.

Poprawka 649
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zachowuje należytą 
staranność w celu wykorzystania wyników 
będących jego własnością w dalszych 
badaniach lub w działalności handlowej
bądź w celu zapewnienia ich 
wykorzystania w taki sposób przez inny 
podmiot prawny, w szczególności poprzez 
przeniesienie własności wyników i 
udostępnianie ich na licencji zgodnie z art. 
41.

1. Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zachowuje należytą 
staranność w celu wykorzystania wyników 
będących jego własnością bądź w celu 
zapewnienia ich wykorzystania w taki 
sposób przez inny podmiot prawny, w 
szczególności poprzez przeniesienie 
własności wyników i udostępnianie ich na 
licencji zgodnie z art. 41.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. art. 2, w którym dodano pełniejszą definicję pojęcia „wykorzystywania” w odniesieniu 
do wszystkich zasad uczestnictwa.

Poprawka 650
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zachowuje należytą 
staranność w celu wykorzystania wyników 
będących jego własnością w dalszych 
badaniach lub w działalności handlowej 

1. Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zachowuje należytą 
staranność w celu wykorzystania wyników 
będących jego własnością w dalszych 
badaniach, rozwoju, innowacjach lub w 
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bądź w celu zapewnienia ich 
wykorzystania w taki sposób przez inny 
podmiot prawny, w szczególności poprzez 
przeniesienie własności wyników i 
udostępnianie ich na licencji zgodnie z art. 
41.

działalności handlowej bądź w celu 
zapewnienia ich wykorzystania w taki 
sposób przez inny podmiot prawny, w 
szczególności poprzez przeniesienie 
własności wyników i udostępnianie ich na 
licencji zgodnie z art. 41.

Or. en

Poprawka 651
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
wykorzystania. Wszelkie takie dodatkowe 
obowiązki wskazuje się w programie lub 
planie prac.

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
wykorzystania. Wszelkie takie dodatkowe 
obowiązki wskazuje się w programie lub 
planie prac. Jeżeli celem programu prac 
jest stawienie czoła głównym wyzwaniom 
społecznym (zdrowie, klimat, 
różnorodność biologiczna), wykorzystanie 
i przekazanie wyników oraz udostępnianie 
ich na licencji odbywa się zgodnie z 
zasadami licencjonowania opartego na 
powszechnym dostępie w celu 
zapewnienia możliwie najszerszego 
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań 
w najlepszym interesie publicznym oraz w 
celu wspierania dostępności wyników 
badań dla tych, których to dotyczy.

Or. en

Poprawka 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń 
wynikających z ochrony własności 
intelektualnej, zasad bezpieczeństwa lub 
uzasadnionych interesów handlowych, 
każdy uczestnik za pomocą właściwych 
środków w najwcześniejszym możliwym 
terminie upowszechnia wyniki będące jego 
własnością. Terminy w tym zakresie 
można ustalić w umowie o udzielenie 
dotacji.

2. Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń 
wynikających z ochrony własności 
intelektualnej, zasad bezpieczeństwa lub 
uzasadnionych interesów handlowych, 
każdy uczestnik za pomocą właściwych 
środków w najwcześniejszym możliwym 
terminie upowszechnia wyniki będące jego 
własnością. Terminy w tym zakresie 
można ustalić w umowie o udzielenie 
dotacji. W przypadku głównych wyzwań 
społecznych (zdrowia, klimatu, 
różnorodności biologicznej) udostępnianie 
wyników na licencji stronom trzecim 
odbywa się standardowo na warunkach 
niewyłącznych, tak aby umożliwić 
natychmiastową konkurencję i tym 
samym sprzyjać powszechnej dostępności.

Or. en

Poprawka 653
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
upowszechniania.

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
upowszechniania. Wszelkie takie 
dodatkowe obowiązki wskazuje się w 
programie lub planie prac.

Or. en

Poprawka 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić 
warunki, pod którymi musi być 
zapewniony otwarty dostęp do takich 
wyników, w szczególności w przypadku 
badań pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze wspiera się
otwarty dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo zapewnia się otwarty dostęp do publikacji badawczych przez finansowanie 
kosztów bezpłatnego otwartego dostępu online do tych publikacji. Otwarty dostęp ogranicza 
się jednak do publikacji badawczych. Zob. poprawka 85 w projekcie sprawozdania 
sprawozdawcy w odniesieniu do dostępu i otwartego dostępu do wyników.

Poprawka 655
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie 
o udzielenie dotacji. Dostęp ten będzie 
automatyczny, aby jak najszybciej 
zapewnić wolny, bezpłatny, publiczny 
dostęp online do finansowanych przez 
Unię publikacji na temat badań, 
najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od 
momentu publikacji w czasopiśmie 
naukowym. Wszelkie koszty związane 
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właściwych dziedzinach. z zapewnieniem otwartego dostępu 
pokrywa się z funduszy unijnych. 
W odniesieniu do upowszechniania innych 
wyników, w tym wyników badań 
naukowych, w umowie o udzielenie dotacji 
można określić warunki, pod którymi musi 
być zapewniony otwarty dostęp do takich 
wyników, w szczególności w przypadku 
badań pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach, na przykład jeśli 
istnieją szczególne powody o znaczeniu 
społecznym wyniki badań dotyczące 
zdrowia publicznego są powszechnie 
dostępne.

Or. es

Uzasadnienie

Otwarty dostęp do finansowanych z funduszy unijnych publikacji naukowych będzie 
automatyczny, wolny, bezpłatny i publiczny tak szybko jak to możliwe, a najpóźniej po upływie 
6 miesięcy od ich publikacji w czasopiśmie naukowym.

Poprawka 656
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma standardowo otwarty 
dostęp z wyjątkiem przypadków, w  
których jest to wystarczająco uzasadnione 
w warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji i gdy stanowią one 
inaczej. Standardowym modelem jest 
bezpłatny, publiczny dostęp online 
obywateli i przedsiębiorstw unijnych do 
publikacji badawczych finansowanych 
przez Unię w ciągu sześciu miesięcy od ich 
publikacji w czasopiśmie naukowym 
poddanym wzajemnej ocenie. Wszelkie 
opłaty zawiązane z otwartym dostępem 
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można – w stosownych przypadkach –
pokryć z odpowiednich środków 
finansowych Unii. Należy wzmocnić rolę i 
funkcjonowanie infrastruktury i zbiorów 
cyfrowych w zakresie widoczności i 
upowszechniania wyników badawczych 
programu „Horyzont 2020”. W 
odniesieniu do upowszechniania innych 
wyników, w tym wyników badań 
naukowych, w umowie o udzielenie dotacji 
można określić warunki, pod którymi musi 
być zapewniony otwarty dostęp do takich 
wyników, w szczególności w przypadku 
badań pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

Or. en

Poprawka 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych
właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma jako polityka 
standardowa otwarty dostęp w celu 
zapewnienia bezpłatnego, publicznego 
dostępu online do publikacji badawczych 
finansowanych przez Unię najszybciej jak 
to możliwe, a w każdym razie w ciągu 
sześciu miesięcy od ich publikacji w 
czasopiśmie naukowym poddanym 
wzajemnej ocenie oraz na warunkach 
określonych w umowie o udzielenie 
dotacji. W odniesieniu do upowszechniania 
innych wyników, w tym wyników badań 
naukowych, w umowie o udzielenie dotacji
określa się warunki, pod którymi musi być 
zapewniony otwarty dostęp do takich 
wyników, w szczególności w przypadku 
badań pionierskich ERBN lub w innych 
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dziedzinach mających znaczenie dla 
interesu publicznego takich jak zdrowie 
publiczne czy środowisko lub innego 
ważnego interesu społecznego.

Or. en

Poprawka 658
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w szczególności 
w przypadku badań pionierskich ERBN 
lub w innych właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje naukowe, zastosowanie 
ma otwarty dostęp na warunkach 
określonych w umowie o udzielenie 
dotacji. W odniesieniu do upowszechniania 
innych wyników, w tym wyników badań 
naukowych, wzór umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 659
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma jako polityka 
standardowa otwarty dostęp w celu 
zapewnienia bezpłatnego, publicznego 
dostępu online do publikacji badawczych 
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wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

finansowanych przez Unię nie później niż 
w ciągu sześciu miesięcy od ich publikacji 
w czasopiśmie naukowym poddanym 
wzajemnej ocenie oraz na warunkach 
określonych w umowie o udzielenie 
dotacji. W odniesieniu do upowszechniania 
innych wyników, w tym wyników badań 
naukowych, w umowie o udzielenie dotacji 
można określić warunki, pod którymi musi 
być zapewniony otwarty dostęp cyfrowy do 
takich wyników, w szczególności w 
przypadku badań pionierskich ERBN lub w 
innych właściwych dziedzinach.

Or. en

Poprawka 660
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, zawierające 
opis, interpretację lub analizę danych, 
wiedzy lub informacji uzyskanych 
bezpośrednio dzięki finansowaniu w 
ramach programu „Horyzont 2020”,
zastosowanie może mieć otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji.. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony trwały
otwarty dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

Or. en
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Poprawka 661
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników. Ogranicza się 
otwarty dostęp do wyników badań w celu 
zapewnienia poszanowania praw 
własności intelektualnej, w szczególności 
w odniesieniu do państw trzecich.

Or. en

Poprawka 662
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Propozycje zawierają plan zarządzania 
danymi i udostępniania ich w celu 
zapewnienia, że danymi uzyskanymi w 
badaniach zarządza się i udostepnia się je 
w możliwie najszerszym i bezpłatnym 
zakresie z myślą o maksymalizacji 
korzyści publicznych przy jednoczesnym 
uznaniu, że udostępniając dane, zawsze 
uwzględnia się zwiększenie 
długoterminowej wartości danych, co 
może wymagać ograniczonego okresu 
wyłącznego korzystania z wyników badań.
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Or. en

Poprawka 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Propozycje zawierają plan zarządzania 
danymi i winnymi wynikami oraz 
udostępniania ich w celu zapewnienia, że 
zarządzane się nimi i udostępnia je w 
możliwie najszerszym i bezpłatnym 
zakresie przy jednoczesnym uznaniu 
potencjalnej konieczności ograniczonego 
okresu wyłącznego korzystania z wyników 
badań.

Or. en

Poprawka 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otwarty dostęp do publikacji badawczych, 
które są publikowane po okresie trwania 
projektu, wspiera się za pomocą kwoty 
ryczałtowej wypłacanej pod koniec 
projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy, że działania związane z publikacją często pojawiają się dopiero po zakończeniu 
faktycznego projektu (w którym koszty działań związanych z upowszechnianiem zostałyby 
pokryte ze środków finansowych projektu), należy zapewnić środki, które pokryją koszty 
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upowszechniania i koszty otwartego dostępu po zakończeniu projektu.  W celu uniknięcia 
złożonego systemu zwrotów za najbardziej skuteczne rozwiązanie pozwalające to osiągnąć 
uważa się kwotę ryczałtową, która byłaby wypłacana pod koniec projektu.

Poprawka 665
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu właściwego zarządzania danymi 
badawczymi o otwartym dostępie oraz w 
celu ich udostępnienia, Komisja 
ustanawia Europejską Bibliotekę Badań o 
otwartym dostępie online i zarządza nią.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy z wyprzedzeniem
powiadamiają pozostałych uczestników o 
wszelkich podejmowanych działaniach w 
zakresie upowszechniania. Po otrzymaniu 
takiego powiadomienia uczestnik może 
zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że 
zamierzone upowszechnianie byłoby z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów w odniesieniu do jego wyników 
lub istniejącej wiedzy. W takich 
przypadkach działanie w zakresie 
upowszechniania nie może zostać 
zrealizowane, o ile nie zostaną podjęte 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia 
takich uzasadnionych interesów. Terminy 

Uczestnicy powiadamiają z 
wyprzedzeniem pozostałych uczestników o 
wszelkich działaniach podjętych w zakresie 
upowszechniania, chyba że umowa 
konsorcyjna stanowi inaczej. Po 
otrzymaniu takiego powiadomienia 
uczestnik może zgłosić sprzeciw, jeśli 
wykaże, że zamierzone upowszechnianie 
byłoby z istotną szkodą dla jego 
uzasadnionych interesów w odniesieniu do 
jego wyników lub istniejącej wiedzy. W 
takich przypadkach działanie w zakresie 
upowszechniania nie może zostać 
zrealizowane, o ile nie zostaną podjęte 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia 
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w tym zakresie można ustalić w umowie o 
udzielenie dotacji.

takich uzasadnionych interesów. Terminy 
w tym zakresie można ustalić w umowie o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy z wyprzedzeniem 
powiadamiają pozostałych uczestników o 
wszelkich podejmowanych działaniach w 
zakresie upowszechniania. Po otrzymaniu 
takiego powiadomienia uczestnik może 
zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że 
zamierzone upowszechnianie byłoby z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów w odniesieniu do jego wyników 
lub istniejącej wiedzy. W takich 
przypadkach działanie w zakresie 
upowszechniania nie może zostać 
zrealizowane, o ile nie zostaną podjęte 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia 
takich uzasadnionych interesów. Terminy
w tym zakresie można ustalić w umowie o 
udzielenie dotacji.

Uczestnicy z wyprzedzeniem 
powiadamiają pozostałych uczestników o 
wszelkich podejmowanych działaniach w 
zakresie upowszechniania. Po otrzymaniu 
takiego powiadomienia uczestnik może 
zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że 
zamierzone upowszechnianie byłoby z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów w odniesieniu do jego wyników 
lub istniejącej wiedzy. W takich 
przypadkach działanie w zakresie 
upowszechniania nie może zostać 
zrealizowane, o ile nie zostaną podjęte 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia 
takich uzasadnionych interesów. Rozsądne 
terminy w tym zakresie ustala się w 
umowie o udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 668
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy z wyprzedzeniem Uczestnicy z wyprzedzeniem 
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powiadamiają pozostałych uczestników o 
wszelkich podejmowanych działaniach w 
zakresie upowszechniania. Po otrzymaniu 
takiego powiadomienia uczestnik może 
zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że 
zamierzone upowszechnianie byłoby z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów w odniesieniu do jego wyników 
lub istniejącej wiedzy. W takich 
przypadkach działanie w zakresie 
upowszechniania nie może zostać 
zrealizowane, o ile nie zostaną podjęte 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia 
takich uzasadnionych interesów. Terminy 
w tym zakresie można ustalić w umowie o 
udzielenie dotacji.

powiadamiają pozostałych uczestników o 
wszelkich podejmowanych działaniach w 
zakresie upowszechniania. Po otrzymaniu 
takiego powiadomienia uczestnik może 
zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że 
zamierzone upowszechnianie byłoby z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów w odniesieniu do jego wyników 
lub istniejącej wiedzy. W takich 
przypadkach działanie w zakresie 
upowszechniania nie może zostać 
zrealizowane, o ile nie zostaną podjęte 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia 
takich uzasadnionych interesów. Terminy 
w tym zakresie ustala się we wzorze 
umowy o udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 669
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do upowszechniania 
wyników w umowie konsorcyjnej określa 
się warunki, pod którymi musi być 
zapewniony otwarty dostęp do wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

Or. en(W odniesieniu do poprawki 86; PE489.632v01-00)

Uzasadnienie

Negocjowanie postanowień dotyczących upowszechniania wyników w umowie konsorcyjnej 
zamiast w umowie o udzielenie dotacji pozwala partnerom konsorcjum na dostosowanie 
postanowień dotyczących upowszechniania ich wyników do ich konkretnej sytuacji.
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Poprawka 670
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
udzielenie dotacji.

3. W trakcie trwania działania oraz w 
okresie jednego roku po jego zakończeniu 
każdy uczestnik – na wniosek Komisji –
zgłasza Komisji lub organowi 
finansującemu podejmowane przez siebie 
działania w zakresie wykorzystania i 
upowszechniania. Dla celów 
monitorowania i upowszechniania przez 
Komisję lub organ finansujący uczestnicy 
dostarczają wszelkie przydatne informacje 
i dokumenty zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane przez koordynatorów DESCA.

Poprawka 671
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
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udzielenie dotacji. udzielenie dotacji. W celu zapewnienia 
przejrzystości sprawozdania udostępnia 
się publicznie.

Or. en

Poprawka 672
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
udzielenie dotacji.

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
udzielenie dotacji. W celu zapewnienia 
przejrzystości sprawozdania udostępnia 
się publicznie.

Or. en

Poprawka 673
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dostęp do zgłoszeń patentowych, 
norm, publikacji lub wszelkich innych 
narzędzi służących rozpowszechnianiu 
informacji, w tym w formacie 
elektronicznym, związanych z wynikami 
uzyskanymi w tych badaniach, będzie 
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możliwy dla osób niepełnosprawnych 
w takim samym zakresie, jak dla osób 
sprawnych.

Or. es

Uzasadnienie

Gwarantuje się, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do wyników jakichkolwiek 
badań prowadzonych w ramach programu „Horyzont 2020”, na tych samych warunkach jak 
pozostałe osoby.

Poprawka 674
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z myślą o skuteczniejszym i 
wydajniejszym upowszechnianiu wyników 
oraz w celu umożliwienia im osiągnięcia 
pełnego potencjału na rzecz 
społeczeństwa, wspiera się zaangażowanie 
społeczności naukowej oraz obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego, miast, 
władz lokalnych, regionalnych i 
krajowych, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron z sektora 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 675
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszystkie wnioski o udzielenie 
patentu, normy, publikacje oraz wszelkie 
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inne formy upowszechniania, także 
elektroniczne, odnoszące się do wyników 
udostępnia się na równi z innymi osobom 
niepełnosprawnym.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby niepełnosprawne powinny mieć równy dostęp do wniosków o udzielenie patentu, norm, 
publikacji i wszelkich innych narzędzi upowszechniania, także elektronicznych, odnoszących 
się do wyników projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, tym 
bardziej, gdy dotyczą one finansowania publicznego.

Poprawka 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszystkie wnioski o udzielenie 
patentu, normy, publikacje oraz wszelkie 
inne formy upowszechniania, także 
elektroniczne, odnoszące się do wyników 
udostępnia się na równi z innymi osobom 
niepełnosprawnym.

Or. en

Poprawka 677
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych w 
przypadku połączeń i przejęć, jeśli 
pozostałym uczestnikom nadal przysługują 

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych lub 
postanowień umownych w przypadku 
połączeń i przejęć, jeśli pozostałym 
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prawa dostępu do wyników, których
własność jest przenoszona, uczestnik 
zamierzający przenieść własność wyników 
powiadamia z uprzedzeniem takich 
pozostałych uczestników, przekazując im 
również wystarczające informacje o 
docelowym nowym właścicielu wyników, 
aby umożliwić pozostałym uczestnikom 
przeanalizowanie wpływu zamierzonego 
przeniesienia na ewentualne korzystanie 
przez nich z praw dostępu.

uczestnikom nadal przysługują prawa 
dostępu do wyników, których własność jest 
przenoszona, uczestnik zamierzający 
przenieść własność wyników powiadamia 
z uprzedzeniem takich pozostałych 
uczestników, przekazując im również 
wystarczające informacje o docelowym 
nowym właścicielu wyników, aby 
umożliwić pozostałym uczestnikom 
przeanalizowanie wpływu zamierzonego 
przeniesienia na ewentualne korzystanie 
przez nich z praw dostępu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych w 
przypadku połączeń i przejęć, jeśli 
pozostałym uczestnikom nadal przysługują 
prawa dostępu do wyników, których 
własność jest przenoszona, uczestnik 
zamierzający przenieść własność wyników 
powiadamia z uprzedzeniem takich 
pozostałych uczestników, przekazując im 
również wystarczające informacje o 
docelowym nowym właścicielu wyników, 
aby umożliwić pozostałym uczestnikom 
przeanalizowanie wpływu zamierzonego 
przeniesienia na ewentualne korzystanie 
przez nich z praw dostępu.

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych w 
przypadku połączeń i przejęć, jeśli 
pozostałym uczestnikom nadal przysługują 
prawa dostępu do wyników, których 
własność jest przenoszona, chyba że 
umowa konsorcyjna stanowi inaczej,
uczestnik zamierzający przenieść własność 
wyników powiadamia z uprzedzeniem 
takich pozostałych uczestników, 
przekazując im również wystarczające 
informacje o docelowym nowym 
właścicielu wyników, aby umożliwić 
pozostałym uczestnikom przeanalizowanie 
wpływu zamierzonego przeniesienia na 
ewentualne korzystanie przez nich z praw 
dostępu.

Or. en
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Poprawka 679
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych w 
przypadku połączeń i przejęć, jeśli 
pozostałym uczestnikom nadal przysługują 
prawa dostępu do wyników, których 
własność jest przenoszona, uczestnik 
zamierzający przenieść własność wyników 
powiadamia z uprzedzeniem takich 
pozostałych uczestników, przekazując im 
również wystarczające informacje o 
docelowym nowym właścicielu wyników, 
aby umożliwić pozostałym uczestnikom 
przeanalizowanie wpływu zamierzonego 
przeniesienia na ewentualne korzystanie 
przez nich z praw dostępu.

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych w 
przypadku połączeń i przejęć, jeśli 
pozostałym uczestnikom nadal przysługują 
prawa dostępu lub jeśli inni uczestnicy 
wciąż mogą wnosić o udzielenie praw 
dostępu do wyników, których własność 
jest przenoszona, uczestnik zamierzający 
przenieść własność wyników powiadamia 
z uprzedzeniem takich pozostałych 
uczestników, przekazując im również 
wystarczające informacje o docelowym 
nowym właścicielu wyników, aby 
umożliwić pozostałym uczestnikom 
przeanalizowanie wpływu zamierzonego 
przeniesienia na ewentualne korzystanie 
przez nich z praw dostępu.

Or. en

Poprawka 680
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu powiadomienia uczestnik 
może zgłosić przeciw wobec przeniesienia 
własności, jeśli wykaże, że zamierzone 
przeniesienie wpłynęłoby niekorzystnie na 
korzystanie przez niego z praw dostępu. W 
takim przypadku przeniesienie nie może 
nastąpić do czasu osiągnięcia 
porozumienia między zainteresowanymi 
uczestnikami. Terminy w tym zakresie 

skreślony
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można ustalić w umowie o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przenoszenia własnych wyników obowiązek ochrony potencjalnych praw 
dostępu innych stron jest wystarczający i nie jest konieczne prawo do zgłoszenia sprzeciwu. 
Możliwość wniesienia sprzeciwu może prowadzić do blokady, w związku z czym należy ją 
skreślić.

Poprawka 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu powiadomienia uczestnik 
może zgłosić przeciw wobec przeniesienia 
własności, jeśli wykaże, że zamierzone 
przeniesienie wpłynęłoby niekorzystnie na 
korzystanie przez niego z praw dostępu. W 
takim przypadku przeniesienie nie może 
nastąpić do czasu osiągnięcia 
porozumienia między zainteresowanymi 
uczestnikami. Terminy w tym zakresie
można ustalić w umowie o udzielenie 
dotacji.

Po otrzymaniu powiadomienia uczestnik 
może zgłosić przeciw wobec przeniesienia 
własności, jeśli wykaże, że zamierzone 
przeniesienie wpłynęłoby niekorzystnie na 
korzystanie przez niego z praw dostępu. W 
takim przypadku przeniesienie nie może 
nastąpić do czasu osiągnięcia 
porozumienia między zainteresowanymi 
uczestnikami. Rozsądne terminy w tym 
zakresie są ustalone w umowie o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik może – bez konieczności 
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ubiegania się o zgodę innych uczestników, 
ale pod warunkiem że inni uczestnicy 
zostaną o tym poinformowani na piśmie 
i że zbywający wyrazi zgodę na piśmie na 
podleganie zobowiązaniom wynikającym 
z umowy o udzielenie dotacji i umowy 
konsorcjum – przekazać swą nową 
wiedzę:
a) powiązanym podmiotom ;
b) nabywcy wszystkich lub znacznej części 
jego aktywów; lub 
c) podmiotowi, który go przejmie w 
wyniku połączenia firm lub konsolidacji 
tej strony z takimi podmiotami lub w ich 
obrębie.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta zapobiegnie nadmiernej biurokracji w przypadku połączenia firm lub nabycia. 
Jeśli nabywca zgadza się przejąć na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające 
z pierwotnej umowy nie ma potrzeby wymagać pisemnej i wyraźnej zgody od wszystkich 
partnerów (co powoduje znaczne opóźnienia, zwłaszcza przy projektach o dużej liczie 
uczestników).

Poprawka 683
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników, spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania oraz przeniesienia 
własności wyników na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w jednym z 
państw członkowskich lub w państwie
stowarzyszonym, uczestnik może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
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prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.
Jeśli uczestnik zamierza przenieść 
własność wyniku na podmiot prawny 
mający siedzibę w państwie 
niestowarzyszonym w ramach programu 
„Horyzont 2020”, uczestnik ten musi 
uzyskać zgodę wszystkich pozostałych 
uczestników działania.  Jeśli uczestnicy 
zamierzają wykorzystywać wyniki na 
zasadach wyłączności, powiadamiają o 
tym w składanym wniosku.

Or. en

Poprawka 684
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.
Jeśli wyniki będące własnością jednego z 
uczestników można wykorzystać w celu 
zaradzenia głównym wyzwaniom 
społecznym (zdrowie, klimat, 
różnorodność biologiczna), a uczestnik 
przenosi własność na inny podmiot, 
przeniesienie to odbywa się na zasadach 
licencjonowania opartego na 
powszechnym dostępie, tj. w sposób 
zapewniający maksymalną absorpcję 
wyników i zmniejszający przeszkody dla 
przyszłej innowacyjności. 
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Or. en

Poprawka 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników. Możliwość udzielania licencji
na zasadzie wyłączności stanowi wyjątek i 
nie może być sprzeczne z celem 
maksymalnego upowszechniania wyników 
i korzystania z nich. Warunki w tym 
zakresie ustala się w umowie o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 686
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania przez uczestnika 
będącego właścicielem wyników, uczestnik 
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licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

może udzielać licencji bądź w inny sposób 
udzielać dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.
Udzielenie licencji pozwalającej na 
wykorzystanie wyników na zasadzie 
wyłączności jest możliwe, jeżeli wszyscy 
pozostali uczestnicy złożą pisemne 
oświadczenie o rezygnacji z 
przysługujących im praw dostępu.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wprowadzić jednoznaczny zapis mówiący o tym, że w przypadku udzielenia praw na 
wyłączność zakłada się, iż pozostali zainteresowani uczestnicy podpiszą oświadczenie o 
rezygnacji.

Poprawka 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania przez uczestnika 
będącego właścicielem wyników, uczestnik 
będący właścicielem wyników może 
udzielać licencji bądź w inny sposób 
udzielać dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.
Przyznanie wyłącznych licencji na wyniki 
jest możliwe, pod warunkiem że wszyscy 
pozostali uczestnicy pisemnie potwierdzają 
rezygnację ze swoich praw dostępu do tej 
nich.

Or. en
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Uzasadnienie

Ustęp należy doprecyzować, aby uniknąć nieporozumień. W przeciwnym razie można by na 
jego podstawie zrozumieć, że udzielanie licencji jest dozwolone tylko w przypadku spełnienia 
przez wszystkie podmioty ich obowiązków w zakresie wykorzystania. Ochrony praw dostępu 
pozostałych partnerów oraz udzielania licencji na zasadzie wyłączności nie można pogodzić, 
w związku z czym należy wyjaśnić, że wymaga to zrzeczenia się praw.

Poprawka 688
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania przez uczestnika 
będącego właścicielem wyników, uczestnik 
będący właścicielem wyników może 
udzielać licencji bądź w inny sposób 
udzielać dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.
Przyznanie wyłącznych licencji na wyniki 
jest możliwe, pod warunkiem że wszyscy 
pozostali uczestnicy pisemnie potwierdzają 
rezygnację ze swoich praw dostępu do tej 
nich.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o większej precyzji przyznanie licencji wyłącznej wymaga rezygnacji pisemnej 
wszystkich uczestników z przysługujących im praw dostępu do istniejącej wiedzy/ wyników 
będących przedmiotem licencji.

Poprawka 689
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, Komisja lub organ 
finansujący może zgłosić sprzeciw wobec 
przeniesienia własności lub udzielenia 
licencji wyłącznej na rzecz osób trzecich 
mających siedziby w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach programu
„Horyzont 2020”, jeśli uzna, że udzielenie 
licencji lub przeniesienie własności nie jest 
zgodne z interesem rozwoju 
konkurencyjności gospodarki Unii bądź 
jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa.

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, Komisja lub organ 
finansujący może zgłosić sprzeciw wobec 
przeniesienia własności lub udzielenia 
licencji wyłącznej na rzecz osób trzecich 
mających siedziby w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach programu
„Horyzont 2020”, jeśli uzna, że udzielenie 
licencji lub przeniesienie własności nie jest 
zgodne z interesem rozwoju 
konkurencyjności gospodarki Unii bądź 
jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa, lub też może 
utrudnić dostęp do powstałych produktów 
w sposób niekorzystny dla interesu 
publicznego (a mianowicie w przypadku 
nowatorskich leków i technologii 
medycznych ratujących życie).

Or. en

Poprawka 690
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, Komisja lub organ 
finansujący może zgłosić sprzeciw wobec 
przeniesienia własności lub udzielenia 
licencji wyłącznej na rzecz osób trzecich 
mających siedziby w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach programu
„Horyzont 2020”, jeśli uzna, że udzielenie 
licencji lub przeniesienie własności nie jest 
zgodne z interesem rozwoju 

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, umowa o udzielenie 
dotacji może przewidywać, że Komisja lub 
organ finansujący, lub którykolwiek 
uczestnik działania może zgłosić sprzeciw 
wobec przeniesienia własności lub 
udzielenia licencji wyłącznej na rzecz osób 
trzecich mających siedziby w państwie 
trzecim niestowarzyszonym w ramach 
programu „Horyzont 2020”, jeśli uzna, że 
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konkurencyjności gospodarki Unii bądź 
jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa.

udzielenie licencji lub przeniesienie 
własności nie jest zgodne z interesem 
rozwoju konkurencyjności gospodarki Unii 
bądź jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie własności wyników podmioty prawne mające siedzibę poza państwami 
uczestniczącymi w programie „Horyzont 2020” lub stowarzyszonymi w ramach tego 
programu powinno wymagać uprzedniej zgody uczestników działania w celu uniknięcia 
sytuacji, w której prawo do istniejącej lub zdobytej nowej wiedzy uczestnika przenosi się na 
przedsiębiorstwa spoza UE. Ten środek pomaga w utrzymaniu i ochronie konkurencyjności 
UE.

Poprawka 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, Komisja lub organ 
finansujący może zgłosić sprzeciw wobec 
przeniesienia własności lub udzielenia 
licencji wyłącznej na rzecz osób trzecich 
mających siedziby w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach programu
„Horyzont 2020”, jeśli uzna, że udzielenie 
licencji lub przeniesienie własności nie jest 
zgodne z interesem rozwoju 
konkurencyjności gospodarki Unii bądź 
jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa.

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, Komisja lub organ 
finansujący może zgłosić sprzeciw wobec 
przeniesienia własności lub udzielenia 
licencji wyłącznej na rzecz osób trzecich 
mających siedziby w Unii lub w państwie 
trzecim niestowarzyszonym w ramach 
programu „Horyzont 2020”, jeśli uzna, że 
udzielenie licencji lub przeniesienie 
własności nie jest zgodne z interesem 
rozwoju konkurencyjności gospodarki Unii 
bądź jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa.

Or. en



PE492.788v01-00 68/131 AM\907844PL.doc

PL

Poprawka 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takich przypadkach nie może nastąpić 
przeniesienie prawa własności ani 
udzielenie licencji wyłącznej, o ile 
Komisja lub organ finansujący nie uzna, że 
wdrożono właściwe zabezpieczenia.

W takich przypadkach nie może nastąpić 
przeniesienie prawa własności ani 
udzielenie licencji wyłącznej, o ile 
Komisja lub organ finansujący, lub 
uczestnik działania nie uzna, że wdrożono 
właściwe zabezpieczenia.

Or. en

Poprawka 693
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiednich przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji stanowi, że Komisja lub 
organ finansujący musi zostać z 
wyprzedzeniem poinformowany o każdym 
takim przeniesieniu własności lub 
udzieleniu licencji wyłącznej. Terminy w 
tym zakresie są ustalone w umowie o 
udzielenie dotacji.

W odpowiednich przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji stanowi, że Komisja lub 
organ finansujący, lub którykolwiek 
uczestnik działania musi zostać z 
wyprzedzeniem poinformowany o każdym 
takim przeniesieniu własności lub 
udzieleniu licencji wyłącznej. Terminy w 
tym zakresie są ustalone we wzorze umowy
o udzielenie dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie własności wyników podmioty prawne mające siedzibę poza państwami 
uczestniczącymi w programie „Horyzont 2020” lub stowarzyszonymi w ramach tego 
programu powinno wymagać uprzedniej zgody uczestników działania w celu uniknięcia 
sytuacji, w której prawo do istniejącej lub zdobytej nowej wiedzy uczestnika przenosi się na 
przedsiębiorstwa spoza UE. Ten środek pomaga w utrzymaniu i ochronie konkurencyjności 
UE.
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Poprawka 694
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiednich przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji stanowi, że Komisja lub 
organ finansujący musi zostać z 
wyprzedzeniem poinformowany o każdym 
takim przeniesieniu własności lub 
udzieleniu licencji wyłącznej. Terminy w 
tym zakresie są ustalone w umowie o 
udzielenie dotacji.

W odpowiednich przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji stanowi, że Komisja lub 
organ finansujący, lub którykolwiek 
uczestnik działania musi zostać z 
wyprzedzeniem poinformowany o każdym 
takim przeniesieniu własności lub 
udzieleniu licencji wyłącznej. Terminy w 
tym zakresie są ustalone w umowie o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 695
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 a
Jeżeli badania naukowe prowadzi się w 
jednej z dziedzin mających znaczenie dla 
zdrowia publicznego, licencjonowanie 
publicznych wyników badań naukowych 
ma miejsce pod warunkiem, że 
opracowane na ich podstawie leki, metody 
diagnostyczne i metody leczenia będą 
dostępne na całym świecie.

Or. de

Uzasadnienie

Wyniki badań finansowane ze środków publicznych powinny być powszechnie dostępne. 
Dlatego w ramach europejskich badań naukowych należy uwzględniać nie tylko kwestię 
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doskonałości naukowej, ale również korzyści społeczne. Obejmuje to również 
zagwarantowanie na całym świecie dostępu do leków ratujących życie.

Poprawka 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy w dowolny sposób, w formie 
umowy pisemnej, określają istniejącą 
wiedzę, na której opiera się ich działanie.

Uczestnicy w dowolny sposób, w formie 
umowy pisemnej, określają istniejącą
niezbędną wiedzę, na której opiera się ich 
działanie.

Or. fr

Poprawka 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp -1 (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

-1. Zasady regulujące prawo dostępu 
określone w niniejszym artykule stanowią 
minimalny warunek wstępny, który można 
rozszerzyć według uznania i za zgodą 
wszystkich uczestników danego działania.

Or. fr

Poprawka 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu ma postać pisemną.

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu są składane w formie pisemnej 
bezpośrednio przez uczestnika będącego 
właścicielem wyników lub istniejącej 
wiedzy, o ile uczestnicy nie postanowili 
inaczej.
Praw dostępu można zrzec się w 
szczególnych przypadkach po uzyskaniu 
określonego wyniku lub istniejącej wiedzy, 
o ile uczestnicy nie postanowili inaczej.

Or. en

Poprawka 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu ma postać pisemną.

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu ma postać pisemną. Praw dostępu 
można zrzec się w szczególnych 
przypadkach po uzyskaniu określonego 
wyniku lub istniejącej wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że partnerów nie poddaje się presji, aby podpisali się pod 
ogólnym zrzeczeniem się praw w umowie konsorcyjnej.

Poprawka 700
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu ma postać pisemną.

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu ma postać pisemną, chyba że 
uczestnicy postanowili inaczej.

Or. en

Poprawka 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O ile nie wyrazi na to zgody właściciel 
wyników lub istniejącej wiedzy, do których 
dostępu dotyczy wniosek, prawa dostępu 
nie obejmują prawa do udzielania 
sublicencji.

skreślony

Or. en

Poprawka 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przystąpieniem do umowy o 
udzielenie dotacji uczestnik informuje 
pozostałych uczestników tego samego 
działania o wszelkich ograniczeniach 
prawnych bądź limitach w zakresie 
udzielania dostępu do posiadanej przez 
niego istniejącej wiedzy. W każdej 
zawartej przez uczestnika w późniejszym 
terminie umowie dotyczącej istniejącej 

3. Przed przystąpieniem do umowy 
o udzielenie dotacji uczestnik informuje 
pozostałych uczestników tego samego 
działania o wszelkich ograniczeniach 
prawnych bądź limitach w zakresie 
udzielania dostępu do posiadanej przez 
niego istniejącej wiedzy. W każdej 
zawartej przez uczestnika w późniejszym 
terminie umowie dotyczącej istniejącej 
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wiedzy gwarantuje się możliwość 
korzystania z wszelkich praw dostępu.

wiedzy gwarantuje się możliwość 
korzystania z wszelkich praw dostępu.
Komisja lub organ finansujący jest 
informowany o ograniczeniach przed 
wykonaniem umowy o udzielenie dotacji 
i uwzględnia wpływ, jaki ograniczenia 
mają lub będą miały na realizację celów 
danego projektu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma pomóc w uniknięciu sytuacji, w której wykaz wyłączeń z praw dostępu 
zawierałby elementy niezbędne do osiągnięcia celów działania. Z drugiej strony wyłączenia 
są niezbędne w przypadku gdy wcześniejsza wiedza jest objęta umową (np. umową 
o zachowanie poufności lub o przekazanie materiałów) lub licencjami z udziałem stron 
trzecich.

Poprawka 703
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów praw dostępu sprawiedliwe i 
rozsądne warunki mogą oznaczać 
warunki nieodpłatnego udzielania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp należy skreślić, gdyż może on prowadzić do nieporozumień, jako że 
„nieodpłatność” jest jednym z możliwych aspektów sprawiedliwych i rozsądnych warunków.

Poprawka 704
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów praw dostępu sprawiedliwe i 
rozsądne warunki mogą oznaczać 
warunki nieodpłatnego udzielania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. wprowadzenie definicji „sprawiedliwych i rozsądnych warunków” w art. 2.

Poprawka 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takiego 
dostępu do celów wykonania swoich 
zadań w ramach działania.

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania.

Or. en

Poprawka 706
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takiego 
dostępu do celów wykonania swoich zadań 
w ramach działania.

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takich 
wyników do celów wykonania swoich 
zadań w ramach działania.
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Or. en

Poprawka 707
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takiego 
dostępu do celów wykonania swoich zadań 
w ramach działania.

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takich 
wyników do celów wykonania swoich 
zadań w ramach działania.

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie „praw dostępu” „wynikami” lub „istniejącą wiedzą”, gdyż to właśnie one są 
konieczne, aby uzasadnić prawo dostępu.

Poprawka 708
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiego dostępu do celów wykonania 
swoich zadań w ramach działania i z 
zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń 
wynikających z art. 43 ust. 3.

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiej istniejącej wiedzy do celów 
wykonania swoich własnych zadań w 
ramach działania i z zastrzeżeniem 
ewentualnych ograniczeń wynikających z 
art. 43 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie „praw dostępu” „wynikami” lub „istniejącą wiedzą”, gdyż to właśnie one są 
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konieczne, aby uzasadnić prawo dostępu.

Poprawka 709
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiego dostępu do celów wykonania 
swoich zadań w ramach działania i z 
zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń 
wynikających z art. 43 ust. 3.

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiej istniejącej wiedzy do celów 
wykonania swoich zadań w ramach 
działania i z zastrzeżeniem ewentualnych 
ograniczeń wynikających z art. 43 ust. 3.

Or. en

Poprawka 710
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takiego 
dostępu do celów wykorzystania swoich 
wyników.

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takich 
wyników do celów wykorzystania swoich 
własnych wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany dla większej jasności.

Poprawka 711
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takiego 
dostępu do celów wykorzystania swoich 
wyników.

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takich 
wyników do celów wykorzystania swoich 
własnych wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia zaproponowana w celu większego ukierunkowania na badania i 
innowacyjność oraz przybliżenia do języka używanego przez naukowców. Dyskusja w 
projekcie współpracy dotyczy tego, co uczestnicy chcą razem osiągnąć, jakie patenty/ dane 
itd. będą im do tego potrzebne i jak wykorzystają wyniki. Dyskusja jako taka nie dotyczy 
udzielania lub nieudzielania praw dostępu.

Poprawka 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem umowy, takiego dostępu 
udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych 
warunkach.

O ile nie postanowiono inaczej, takiego 
dostępu udziela się na sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach.

Or. en

Poprawka 713
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem umowy, takiego dostępu O ile nie postanowiono inaczej, takiego 
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udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych 
warunkach.

dostępu udziela się na sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia zaproponowana w celu większego ukierunkowania na badania i 
innowacyjność oraz przybliżenia do języka używanego przez naukowców. Dyskusja w 
projekcie współpracy dotyczy tego, co uczestnicy chcą razem osiągnąć, jakie patenty/ dane 
itd. będą im do tego potrzebne i jak wykorzystają wyniki. Dyskusja jako taka nie dotyczy 
udzielania lub nieudzielania praw dostępu.

Poprawka 714
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem umowy, takiego dostępu 
udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych 
warunkach.

Z zastrzeżeniem umowy, takiego dostępu 
udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych 
warunkach lub nieodpłatnie.

Or. en

Uzasadnienie

Uczestnicy powinni mieć pełną swobodę decyzji co do warunków dostępu do wyników badań. 
Warunki te mogą być sprawiedliwe i rozsądne lub nieodpłatne.

Poprawka 715
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiego dostępu do celów wykorzystania 
swoich wyników i z zastrzeżeniem 

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiej istniejącej wiedzy do celów 
wykorzystania swoich własnych wyników 
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ewentualnych ograniczeń wynikających z 
art. 43 ust. 3.

i z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń 
wynikających z art. 43 ust. 3.

Or. en

Poprawka 716
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiego dostępu do celów wykorzystania 
swoich wyników i z zastrzeżeniem 
ewentualnych ograniczeń wynikających z 
art. 43 ust. 3.

2. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do istniejącej wiedzy innego uczestnika 
tego samego działania, jeśli potrzebuje 
takiej istniejącej wiedzy do celów 
wykorzystania swoich własnych wyników 
i z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń 
wynikających z art. 43 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia zaproponowana w celu większego ukierunkowania na badania i 
innowacyjność oraz przybliżenia do języka używanego przez naukowców. Dyskusja w 
projekcie współpracy dotyczy tego, co uczestnicy chcą razem osiągnąć, jakie patenty/ dane 
itd. będą im do tego potrzebne i jak wykorzystają wyniki. Dyskusja jako taka nie dotyczy 
udzielania lub nieudzielania praw dostępu.

Poprawka 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem umowy, takiego dostępu 
udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych 
warunkach.

O ile nie postanowiono inaczej, takiego 
dostępu udziela się na sprawiedliwych i
rozsądnych warunkach.

Or. en
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Poprawka 718
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem umowy, takiego dostępu 
udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych 
warunkach.

O ile nie postanowiono inaczej, takiego 
dostępu udziela się na sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia zaproponowana w celu większego ukierunkowania na badania i 
innowacyjność oraz przybliżenia do języka używanego przez naukowców. Dyskusja w 
projekcie współpracy dotyczy tego, co uczestnicy chcą razem osiągnąć, jakie patenty/ dane 
itd. będą im do tego potrzebne i jak wykorzystają wyniki. Dyskusja jako taka nie dotyczy 
udzielania lub nieudzielania praw dostępu.

Poprawka 719
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiotowi powiązanemu mającemu 
siedzibę w państwie członkowskim lub w 
państwie stowarzyszonym również 
przysługują prawa dostępu do wyników lub 
istniejącej wiedzy, na takich samych
warunkach, jeśli taki dostęp jest potrzebny
do korzystania z wyników osiągniętych 
przez uczestnika, z którym dany podmiot 
jest powiązany, chyba że umowa 
konsorcyjna stanowi inaczej.

3. Podmiotowi powiązanemu również 
przysługują prawa dostępu do wyników lub 
istniejącej wiedzy, na sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach, jeśli takie wyniki 
lub istniejąca wiedza są potrzebne do 
korzystania z wyników osiągniętych przez 
uczestnika, z którym dany podmiot jest 
powiązany, chyba że umowa konsorcyjna 
stanowi inaczej. O uzyskanie takiego 
dostępu zwraca się bezpośrednio do 
uczestnika będącego właścicielem 
wyników lub istniejącej wiedzy.

Or. en
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Uzasadnienie

Ograniczenie do „państwa członkowskiego lub państwa stowarzyszonego” mogłoby utrudnić 
korzystanie z wyników i nie odzwierciedla globalnego charakteru działalności badawczej. 
Kolejne zmiany są konieczne do celów monitorowania ze względu na rozszerzony zakres praw 
dostępu dla podmiotów powiązanych w ramach programu „Horyzont 2020” (już nie tylko w 
przypadkach, gdy podmiot powiązany jest właścicielem wyniku).

Poprawka 720
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiotowi powiązanemu mającemu 
siedzibę w państwie członkowskim lub w 
państwie stowarzyszonym również 
przysługują prawa dostępu do wyników
lub istniejącej wiedzy, na takich samych
warunkach, jeśli taki dostęp jest potrzebny
do korzystania z wyników osiągniętych 
przez uczestnika, z którym dany podmiot 
jest powiązany, chyba że umowa 
konsorcyjna stanowi inaczej.

3. Z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 lit. a) 
podmiotowi powiązanemu mającemu 
siedzibę w państwie członkowskim lub w 
państwie stowarzyszonym również 
przysługują prawa dostępu do wyników i
istniejącej wiedzy, na sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach, jeśli takie wyniki 
lub istniejąca wiedza są potrzebne do 
korzystania z wyników osiągniętych przez 
uczestnika, z którym dany podmiot jest 
powiązany, chyba że umowa konsorcyjna 
stanowi inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

Dla większej jasności „takie same warunki” zastąpiono „sprawiedliwymi i rozsądnymi 
warunkami”. Ponadto należałoby uściślić, że o uzyskanie przez podmioty powiązane praw 
dostępu trzeba zwrócić się bezpośrednio do uczestnika będącego właścicielem istniejącej 
wiedzy/ wyników, tak aby miał on zapewnioną możliwość pełnego ich prześledzenia (z 
zastrzeżeniem art. 43 ust. 1 lit. a)).

Poprawka 721
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wniosek o dostęp zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
można złożyć w okresie do jednego roku 
od zakończenia działania. Uczestnicy mogą 
jednak uzgodnić inny termin.

4. Wniosek o prawa dostępu zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 można złożyć w okresie do jednego 
roku od zakończenia działania lub po 
zakończeniu udziału w działaniu 
uczestnika składającego wniosek.
Uczestnicy mogą jednak uzgodnić inny 
termin.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uregulowanie specyficznej sytuacji uczestników rezygnujących z 
udziału w działaniu przed jego zakończeniem.

Poprawka 722
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wniosek o dostęp zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
można złożyć w okresie do jednego roku 
od zakończenia działania. Uczestnicy mogą 
jednak uzgodnić inny termin.

4. Wniosek o prawa dostępu zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 można złożyć w okresie do jednego 
roku od zakończenia działania lub po 
zakończeniu udziału w działaniu 
uczestnika składającego wniosek. 
Uczestnicy mogą jednak uzgodnić inny 
termin.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja mająca na celu uregulowanie specyficznej sytuacji uczestników rezygnujących z 
udziału w działaniu przed jego zakończeniem.

Poprawka 723
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46 skreślony
Prawa dostępu dla Unii i państw 
członkowskich
1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Takie prawa dostępu są ograniczone 
do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego.
Dostępu w takim przypadku udziela się 
nieodpłatnie.
2. W odniesieniu do działania 
„Bezpieczne społeczeństwa” w ramach 
celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa”, 
do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów w 
tej dziedzinie, instytucjom i organom Unii 
oraz organom krajowym państw 
członkowskich przysługują prawa dostępu 
do wyników uczestnika, który otrzymał 
finansowanie Unii. Niezależnie od art. 43 
ust. 2 takie prawa dostępu obejmują 
prawo do upoważniania osób trzecich do 
korzystania z wyników w zakresie 
zamówień publicznych w przypadku 
rozwoju zdolności w dziedzinach 
cechujących się bardzo ograniczoną 
wielkością rynku oraz ryzykiem 
niedoskonałości rynku, a także w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.
Takiego dostępu udziela są nieodpłatnie, z 
wyjątkiem wykorzystania w zamówieniach 
publicznych, kiedy udziela się go na 
uzgodnionych sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach. Ustalając 
sprawiedliwe i rozsądne warunki należy w 
pełni uwzględnić finansowanie Unii 
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otrzymane w związku z osiągnięciem 
wyników. W odniesieniu do informacji 
niejawnych stosuje się zasady Komisji 
dotyczące bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Takie prawa dostępu są ograniczone 
do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego.

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Takie prawa dostępu są ograniczone 
do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego oraz nie obejmują 
prawa do udzielania sublicencji. Unia 
dostarcza uczestnikowi będącemu 
właścicielem wystarczające dowody na to, 
że udzielenie praw dostępu przyczyni się 
do realizacji działań w zakresie 
rozwijania, wdrażania i monitorowania 
polityki lub programów Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane przez koordynatorów DESCA.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Takie prawa dostępu są ograniczone 
do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego.

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Praw dostępu do wyników nie 
rozszerza się na istniejącą wiedzę 
uczestników nawet wówczas, gdy 
istniejąca wiedza jest potrzebna do 
skorzystania z wyników. Takie prawa 
dostępu są ograniczone do użycia 
niehandlowego i niekonkurencyjnego.

Or. en

Poprawka 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Takie prawa dostępu są ograniczone 
do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego.

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii.

Or. en

Poprawka 727
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostępu w takim przypadku udziela się
nieodpłatnie.

Dostępu w takim przypadku udziela się na 
warunkach podlegających uzgodnieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane przez koordynatorów DESCA.

Poprawka 728
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do działania 
„Bezpieczne społeczeństwa” w ramach 
celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa”, 
do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów w 
tej dziedzinie, instytucjom i organom Unii 
oraz organom krajowym państw 
członkowskich przysługują prawa dostępu 
do wyników uczestnika, który otrzymał 
finansowanie Unii. Niezależnie od art. 43 
ust. 2 takie prawa dostępu obejmują 
prawo do upoważniania osób trzecich do 
korzystania z wyników w zakresie 
zamówień publicznych w przypadku 
rozwoju zdolności w dziedzinach 
cechujących się bardzo ograniczoną 
wielkością rynku oraz ryzykiem 
niedoskonałości rynku, a także w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.

skreślony

Takiego dostępu udziela są nieodpłatnie, z 
wyjątkiem wykorzystania w zamówieniach 
publicznych, kiedy udziela się go na 
uzgodnionych sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach. Ustalając 
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sprawiedliwe i rozsądne warunki należy w 
pełni uwzględnić finansowanie Unii 
otrzymane w związku z osiągnięciem 
wyników. W odniesieniu do informacji 
niejawnych stosuje się zasady Komisji 
dotyczące bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zaproponowane przez koordynatorów DESCA, jako że potencjalny ciężar praw 
dostępu, jaki niosłyby ze sobą wyniki, mógłby zniechęcić do przyszłego korzystania z praw lub 
utrudnić je, również dlatego, że nie ma ograniczenia czasowego i uczestnicy musieliby latami 
śledzić potencjalne ograniczenia.

Poprawka 729
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do działania „Bezpieczne 
społeczeństwa” w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”, do celów 
rozwijania, wdrażania i monitorowania 
polityki lub programów w tej dziedzinie, 
instytucjom i organom Unii oraz organom 
krajowym państw członkowskich 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Niezależnie od art. 43 ust. 2 takie 
prawa dostępu obejmują prawo do 
upoważniania osób trzecich do korzystania 
z wyników w zakresie zamówień 
publicznych w przypadku rozwoju 
zdolności w dziedzinach cechujących się 
bardzo ograniczoną wielkością rynku oraz 
ryzykiem niedoskonałości rynku, a także w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.

2. W odniesieniu do działania „Bezpieczne 
społeczeństwa” w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa” oraz 
działania „Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan” w ramach 
filaru „Wyzwania społeczne”, do celów 
rozwijania, wdrażania i monitorowania 
polityki lub programów w tej dziedzinie, 
instytucjom i organom Unii oraz organom 
krajowym państw członkowskich 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Niezależnie od art. 43 ust. 2 takie 
prawa dostępu obejmują prawo do 
upoważniania osób trzecich do korzystania 
z wyników w zakresie zamówień 
publicznych w przypadku rozwoju 
zdolności w dziedzinach cechujących się 
bardzo ograniczoną wielkością rynku oraz 
ryzykiem niedoskonałości rynku, a także w 
przypadku nadrzędnego interesu 
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publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na nadrzędny interes publiczny UE powinna mieć dostęp do wyników 
finansowanych przez siebie badań w działaniach związanych z wyzwaniami społecznymi.

Poprawka 730
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do działania „Bezpieczne 
społeczeństwa” w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa”, 
do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów w 
tej dziedzinie, instytucjom i organom Unii 
oraz organom krajowym państw 
członkowskich przysługują prawa dostępu 
do wyników uczestnika, który otrzymał 
finansowanie Unii. Niezależnie od art. 43 
ust. 2 takie prawa dostępu obejmują prawo 
do upoważniania osób trzecich do 
korzystania z wyników w zakresie 
zamówień publicznych w przypadku 
rozwoju zdolności w dziedzinach
cechujących się bardzo ograniczoną 
wielkością rynku oraz ryzykiem
niedoskonałości rynku, a także w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.

2. W odniesieniu do celów szczegółowych
w ramach filaru „Wyzwania społeczne”, 
do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów w 
tej dziedzinie, instytucjom i organom Unii 
oraz organom krajowym państw 
członkowskich przysługują prawa dostępu 
do wyników uczestnika, który otrzymał 
finansowanie Unii. Niezależnie od art. 43 
ust. 2 takie prawa dostępu obejmują prawo 
do upoważniania osób trzecich do 
korzystania z wyników w zakresie 
zamówień publicznych w przypadku 
rozwoju zdolności w dziedzinach, w 
których występuje ryzyko niedoskonałości 
rynku lub w których istnieje nadrzędny 
interes publiczny.

Or. en

Poprawka 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do działania „Bezpieczne 
społeczeństwa” w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”, do celów 
rozwijania, wdrażania i monitorowania 
polityki lub programów w tej dziedzinie, 
instytucjom i organom Unii oraz organom 
krajowym państw członkowskich 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Niezależnie od art. 43 ust. 2 takie 
prawa dostępu obejmują prawo do 
upoważniania osób trzecich do korzystania 
z wyników w zakresie zamówień 
publicznych w przypadku rozwoju 
zdolności w dziedzinach cechujących się 
bardzo ograniczoną wielkością rynku oraz 
ryzykiem niedoskonałości rynku, a także w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.

2. W odniesieniu do działania „Bezpieczne
społeczeństwa” w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”, do celów 
rozwijania, wdrażania i monitorowania 
polityki lub programów w tej dziedzinie, 
instytucjom i organom Unii oraz organom 
krajowym i regionalnym państw 
członkowskich przysługują prawa dostępu 
do wyników uczestnika, który otrzymał 
finansowanie Unii. Niezależnie od art. 43 
ust. 2 takie prawa dostępu obejmują prawo 
do upoważniania osób trzecich do 
korzystania z wyników w zakresie 
zamówień publicznych w przypadku 
rozwoju zdolności w dziedzinach 
cechujących się bardzo ograniczoną 
wielkością rynku oraz ryzykiem 
niedoskonałości rynku, a także w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.

Or. en

Poprawka 732
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział I – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE skreślona
Postanowienia szczegółowe
1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa, 
umowa o udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące zmian w składzie 
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konsorcjum, informacji niejawnych, 
wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.
2. W przypadku działań wspierających 
istniejące lub nowe infrastruktury 
badawcze, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące użytkowników infrastruktury.
3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.
4. W przypadku działań w zakresie szkoleń 
i mobilności, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące zobowiązań, odnoszące się do 
naukowców czerpiących korzyści z 
działania, własności, praw dostępu oraz 
możliwości przenoszenia.
5. W przypadku działań koordynacyjnych 
i wspierających, umowa o udzielenie 
dotacji może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
własności, praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.
6. W przypadku instrumentu MŚP i 
dotacji organów finansujących 
przeznaczonych dla MŚP, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące własności, praw 
dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.
7. W przypadku wspólnot wiedzy i 
innowacji Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
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szczególności dotyczące własności, praw 
dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.

Or. en

Poprawka 733
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 skreślony
Postanowienia szczegółowe
1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa, 
umowa o udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące zmian w składzie 
konsorcjum, informacji niejawnych, 
wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.
2. W przypadku działań wspierających 
istniejące lub nowe infrastruktury 
badawcze, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące użytkowników infrastruktury.
3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.
4. W przypadku działań w zakresie szkoleń 
i mobilności, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące zobowiązań, odnoszące się do 
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naukowców czerpiących korzyści z 
działania, własności, praw dostępu oraz 
możliwości przenoszenia.
5. W przypadku działań koordynacyjnych 
i wspierających, umowa o udzielenie 
dotacji może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
własności, praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.
6. W przypadku instrumentu MŚP i 
dotacji organów finansujących 
przeznaczonych dla MŚP, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące własności, praw 
dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.
7. W przypadku wspólnot wiedzy i 
innowacji Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące własności, praw 
dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.

Or. en

Poprawka 734
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postanowienia szczegółowe Postanowienia szczegółowe dotyczące 
określonych rodzajów działań

Or. en

Poprawka 735
Francisco Sosa Wagner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa, 
umowa o udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące zmian w składzie 
konsorcjum, informacji niejawnych, 
wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.

1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa
i uzasadnionych względami zdrowia 
publicznego, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
zmian w składzie konsorcjum, informacji 
niejawnych, wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.

Or. es

Uzasadnienie

Dodano wzgląd na zdrowie publiczne w tym celu, aby umowa na dotację zawierała konkretne 
postanowienia dotyczące rozpowszechniania, informacji niejawnych etc.

Poprawka 736
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa, 
umowa o udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące zmian w składzie 
konsorcjum, informacji niejawnych, 
wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.

1. W przypadku działań obejmujących 
czynności związane z „Wyzwaniami 
społecznymi”, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
zmian w składzie konsorcjum, informacji 
niejawnych, wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.

Or. en
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Poprawka 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku działań wspierających 
istniejące lub nowe infrastruktury 
badawcze, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące użytkowników infrastruktury.

2. W przypadku działań wspierających 
istniejące lub nowe infrastruktury lub 
ośrodki badawcze, umowa o udzielenie 
dotacji może zawierać postanowienia 
szczegółowe dotyczące użytkowania
infrastruktury lub ośrodków.

Or. de

Uzasadnienie

Wspomniane przepisy szczegółowe muszą obowiązywać również w odniesieniu do nowo 
zakładanych ośrodków w wyniku konkursów przeprowadzanych w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku działań wspierających
istniejące lub nowe infrastruktury 
badawcze, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące użytkowników infrastruktury.

2. W przypadku działań wspierających
funkcjonowanie istniejących lub nowych 
infrastruktur badawczych, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe dotyczące
dostępu użytkowników do infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

W celu częściowego pokrycia kosztów europejskiej infrastruktury badawczej za pomocą opłat 
uiszczanych przez użytkowników, w różnych filarach programu „Horyzont 2020” należy 
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zapewnić środki umożliwiające naukowcom dostęp do infrastruktury.

Poprawka 739
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.

3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN lub działań 
podejmujących wyzwanie społeczne 
z sekcji „Zdrowie, zmiany demograficzne 
i dobrostan” filaru dotyczącego wyzwań 
społecznych, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
praw dostępu, możliwości przenoszenia 
oraz upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.

Or. es

Uzasadnienie

Dodano działania w dziedzinie zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu, gdyż umowy 
na dotację dotyczące tych dziedzin mogą zawierać konkretne postanowienia dotyczące 
rozpowszechniania, informacji niejawnych etc.

Poprawka 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 

3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN lub działań 
badawczych dotyczących wyzwania 
społecznego, umowa o udzielenie dotacji
zawiera postanowienia szczegółowe, w 
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możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.

szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.

Or. en

Poprawka 741
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.

3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN lub działań 
badawczych w ramach filaru „Wyzwania 
społeczne”, umowa o udzielenie dotacji
zawiera postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.

Or. en

Poprawka 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku innowacji o dużym 
znaczeniu dla potrzeb krajów 
rozwijających się, w tym w dziedzinie 
zdrowia światowego, w umowie o 
udzielenie dotacji komisja uwzględnia 
warunki udzielania licencji w celu 
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poprawy dostępu i przystępności cenowej 
produktów biomedycznych w krajach 
rozwijających się za pomocą „warunków 
udzielania licencji na cele humanitarne". 

Or. en

Poprawka 743
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku badań, w przypadku 
których istnieje nadrzędny interes 
publiczny (np. badań, które mogą 
doprowadzić do wypracowania ratującego 
życie leku, szczepionki czy diagnostyki 
medycznej), udzielanie licencji o 
powszechnym dostępie (jak określono w 
art. 40 ust. 1) gwarantuje dostępność 
przystępnego cenowo leczenia wszystkim 
obywatelom Unii, jak również pacjentom z 
krajów o niskich i średnich dochodach.

Or. en

Poprawka 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 a
Partnerstwo publiczno-prywatne 

1. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 
nr XX/XX [„Horyzont 2020”] program 
„Horyzont 2020” może być realizowany w 
drodze partnerstwa publiczno-prywatnego, 
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pod warunkiem że wszyscy zainteresowani 
partnerzy zobowiążą się do działania na 
rzecz rozwijania i wdrażania tego 
programu.
2. Partnerstwo publiczno-prywatne 
określa i realizuje się w otwarty i 
przejrzysty sposób na podstawie oceny 
niezależnej grupy ekspertów, zgodnie z 
art. 37 niniejszego rozporządzenia.
Ocena ta opiera się na następujących 
kryteriach:
a) wartość dodana podejmowania działań 
na szczeblu UE oraz wartość dodana 
instrumentu, jakim jest partnerstwo 
publiczno-prywatne;
b) wpływ na konkurencyjność, 
zrównoważony wzrost i kwestie 
społeczno-ekonomiczne, wyrażony za 
pomocą definicji jasnych i wymiernych 
celów dla społeczeństwa i w odniesieniu 
do konkurencyjności, w tym również 
tworzenia nowych miejsc pracy, jak i 
celów w zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego, a także za pomocą 
kompetencji i odpowiedzialności za 
realizację tych celów.
3. Komisja może powierzyć podmiotowi 
partnerstwa publiczno-prywatnego 
wykonanie budżetu, pod warunkiem że 
następujące kryteria zostaną spełnione i 
zawarte w uzgodnieniu umownym:
a) długoterminowe zobowiązanie się 
wszystkich partnerów, wraz z ich 
wyważonym wkładem, w oparciu o 
wspólną wizję i jasno określone cele;
b) skala potrzebnych zasobów oraz 
zdolność pozyskiwania dodatkowych 
inwestycji w badania naukowe i 
innowacje;
c) jasno określone zadania partnerów i 
uzgodnione wskaźniki skuteczności 
działania w wybranym okresie;
d) komplementarność w stosunku do 
innych dziedzin programu „Horyzont 
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2020” oraz zgodność ze strategicznymi 
planami UE w zakresie badań naukowych 
i innowacji;
e) udział w partnerstwie wszystkich 
zainteresowanych partnerów z całego 
łańcucha tworzenia wartości, w tym 
również użytkowników końcowych, MŚP 
oraz publicznych ośrodków badawczych.
4. Zasady uczestnictwa i 
rozpowszechniania, a także procedury 
oceny i wyboru wniosków projektowych 
podmiotów partnerstwa 
publiczno-prywatnego, które powołano i 
sfinansowano w ramach programu 
„Horyzont 2020”, muszą być w pełni 
zgodne z rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe].
5. Zaangażowanie Unii w tego rodzaju 
partnerstwo może przyjąć jedną z 
następujących form:
a) finansowy wkład UE we wspólnie 
realizowane projekty, w oparciu o art. 187 
TFUE w ramach siódmego programu 
ramowego oraz z zastrzeżeniem zmian 
aktów podstawowych i pod warunkiem 
pełnego uwzględnienia wyników analizy 
kosztów i korzyści, którą przeprowadza się 
dla tego instrumentu w ramach 
przewidzianej oceny skutków, a także w
celu spełnienia kryteriów określonych w 
ust. 2 niniejszego artykułu; wkład w nowe 
podmioty partnerstwa 
publiczno-prywatnego, ustanowione na 
mocy art. 187 TFUE; wkład w inne 
organy finansujące, o których mowa w 
art. [55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe]; realizacja 
partnerstwa w tej formie wskazana jest 
tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione 
zakresem realizowanych celów i 
wielkością wymaganych zasobów oraz gdy 
w przypadku innych form partnerstwa 
celów nie da się osiągnąć lub niemożliwe 
jest uzyskanie niezbędnego efektu 
dźwigni;
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b) między partnerami dochodzi do 
zawarcia uzgodnienia umownego, o 
którym mowa w ust. 1, określającego cele, 
odpowiednie zobowiązania partnerów, 
wskaźniki skuteczności działania oraz 
wyniki, jakie mają zostać osiągnięte, w 
tym działalność badawczą i innowacyjną 
wymagającą wsparcia z programu 
„Horyzont 2020”.

Or. de

Uzasadnienie

Do partnerstwa publiczno-prywatnego powinno dochodzić tylko wówczas, gdy jako 
instrument wykazuje ono wartość dodaną w stosunku do innych możliwych instrumentów (tj. 
w postaci zaangażowania przemysłu, efektu dźwigni środków prywatnych lub większej 
konkurencyjności całego łańcucha tworzenia wartości). Uwzględnia się w ten sposób 
szczególny charakter tego rodzaju wsparcia na rzecz badań naukowych, nie dając 
jednocześnie możliwości odejścia od zasad uczestnictwa. Jest to zatem zgodne z głównym 
postulatem, jakim jest uproszczenie.

Poprawka 745
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 a
W przypadku działań mających znaczenie 
z punktu widzenia zdrowia publicznego 
umowa o udzielenie dotacji zawiera 
postanowienia dotyczące powszechnej 
dostępności wyników badań dzięki 
społecznie odpowiedzialnym strategiom w 
zakresie transferu technologii.

Or. de

Uzasadnienie

Wyniki badań finansowane ze środków publicznych powinny być powszechnie dostępne. 
Dlatego w ramach europejskich badań naukowych należy uwzględniać nie tylko kwestię 
doskonałości naukowej, ale również korzyści społeczne. Obejmuje to również 
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zagwarantowanie na całym świecie dostępu do leków ratujących życie.

Poprawka 746
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48 skreślony
Nagrody
Przyznanie nagrody jest każdorazowo 
zależne od przyjęcia właściwych 
obowiązków dotyczących publikacji. 
Program lub plan prac może zawierać 
szczególne obowiązki dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania.

Or. en

Poprawka 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz przystępnego 
cenowo i szerokiego dostępu do wyników, 
warunki regulujące przyznanie nagrody 
zawierają postanowienia szczegółowe 
dotyczące własności, praw dostępu, 
wykorzystania i upowszechniania, w tym 
postanowienia w sprawie udzielania 
licencji.

Or. en
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Poprawka 748
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz przystępnego 
cenowo i szerokiego dostępy do wyników, 
warunki regulujące przyznanie nagrody 
zawierają postanowienia szczegółowe 
dotyczące w szczególności własności, praw 
dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.

Or. en

Poprawka 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca jest właścicielem 
uzyskanych wyników i danych i udziela 
stronom trzecim licencji niewyłącznych na 
korzystanie z wyników na sprawiedliwych 
i rozsądnych warunkach. 

Or. en

Poprawka 750
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – nagłówek



AM\907844PL.doc 103/131 PE492.788v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne, zamówienia
przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwiązania

Zamówienia przedkomercyjne i
zamówienia publiczne na innowacyjne 
rozwiązania

Or. en

Uzasadnienie

Art. 35 stanowi, że finansowanie UE może przyjąć tylko formę zamówienia 
przedkomercyjnego lub zamówienia publicznego na innowacyjne rozwiązania, nie ma więc 
potrzeby przewidywania systemu własności intelektualnej dla zamówień publicznych innych 
niż zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania.

Poprawka 751
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony
Zamówienia publiczne, zamówienia 
przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwiązania
1. O ile w zaproszeniu do składania 
wniosków nie zaznaczono inaczej, wyniki 
osiągnięte w ramach prowadzonego przez 
Komisję zamówienia stanowią własność 
Unii.
2. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
dotyczących przedkomercyjnych 
zamówień publicznych stosuje się przepisy 
szczegółowe dotyczące własności, praw 
dostępu i udzielania licencji. Wykonawca 
osiągający wyniki w ramach zamówień 
przedkomercyjnych jest właścicielem co 
najmniej powiązanych praw własności 
intelektualnej. Instytucjom zamawiającym 
przysługują co najmniej nieodpłatne 
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prawa dostępu do wyników na własny 
użytek, a także prawo udzielania lub 
wymagania od uczestniczących 
wykonawców udzielania licencji 
niewyłącznych osobom trzecim do celów 
wykorzystania wyników, na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
bez prawa do udzielania sublicencji. Jeśli 
wykonawca nie wykorzysta handlowo 
wyników w danym okresie po udzieleniu 
zamówienia przedkomercyjnego, 
wskazanym w zamówieniu, przenosi 
wszelkie prawa własności wyników na 
instytucje zamawiające.
3. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
dotyczących zamówień publicznych na 
innowacyjne rozwiązania można stosować 
przepisy szczegółowe dotyczące własności, 
praw dostępu i udzielania licencji.

Or. en

Poprawka 752
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony
Zamówienia publiczne, zamówienia 
przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwiązania
1. O ile w zaproszeniu do składania 
wniosków nie zaznaczono inaczej, wyniki 
osiągnięte w ramach prowadzonego przez 
Komisję zamówienia stanowią własność 
Unii.
2. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
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dotyczących przedkomercyjnych 
zamówień publicznych stosuje się przepisy 
szczegółowe dotyczące własności, praw 
dostępu i udzielania licencji. Wykonawca 
osiągający wyniki w ramach zamówień 
przedkomercyjnych jest właścicielem co 
najmniej powiązanych praw własności 
intelektualnej. Instytucjom zamawiającym 
przysługują co najmniej nieodpłatne 
prawa dostępu do wyników na własny 
użytek, a także prawo udzielania lub 
wymagania od uczestniczących 
wykonawców udzielania licencji 
niewyłącznych osobom trzecim do celów 
wykorzystania wyników, na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
bez prawa do udzielania sublicencji. Jeśli 
wykonawca nie wykorzysta handlowo 
wyników w danym okresie po udzieleniu 
zamówienia przedkomercyjnego, 
wskazanym w zamówieniu, przenosi 
wszelkie prawa własności wyników na 
instytucje zamawiające.
3. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
dotyczących zamówień publicznych na 
innowacyjne rozwiązania można stosować 
przepisy szczegółowe dotyczące własności, 
praw dostępu i udzielania licencji.

Or. en

Poprawka 753
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile w zaproszeniu do składania 
wniosków nie zaznaczono inaczej, wyniki 
osiągnięte w ramach prowadzonego przez 
Komisję zamówienia stanowią własność 

skreślony
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Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że art. 35 stanowi, że finansowanie UE może przyjąć tylko formę zamówienia 
przedkomercyjnego lub zamówienia publicznego na innowacyjne rozwiązania, nie ma więc 
potrzeby przewidywania systemu własności intelektualnej dla zamówień publicznych innych 
niż zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania.

Poprawka 754
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wynalazca pozostaje właścicielem 
wyników a praw użytkownika udziela się 
instytucjom zamawiającym na własny 
użytek, również prawa do korzystania z 
wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo autora do własności intelektualnej jest powszechną praktyką w ramach zamówień 
publicznych i musi pozostać w mocy niezależnie od poziomu finansowania instrumentu 
(dotacja, zamówienie, zamówienie przedkomercyjne czy zamówienie publiczne na 
innowacyjne rozwiązania). Własność UE musi pozostać wyjątkiem mającym zastosowanie w 
przypadku, gdy autor nie wykorzystuje wyników. 

Poprawka 755
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wykorzystanie wyników przez stronę 
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trzecią, jak przewidziano w zasadach 
uczestnictwa i upowszechniania, 
ogranicza się jednak do zaspokojenia 
potrzeby Unii lub orzekającego państwa 
członkowskiego (państw członkowskich) z 
wyłączeniem wszelkiego handlowego 
wykorzystania przez strony trzecie. 
Właściciel może odmówić przekazania 
takich praw stronom trzecim, w przypadku 
gdy byłoby to ze szkodą dla jego 
uzasadnionego interesu.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie wykorzystania wyników, które powinny uwzględniać potrzebę Unii, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony uzasadnionych interesów właściciela.

Poprawka 756
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ IIIa
Postanowienia szczegółowe

Or. en

Poprawka 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a
Zamówienia publiczne, zamówienia 

przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
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na innowacyjne rozwiązania
Zamówienia publiczne, zamówienia 
przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwiązania
1. Każde zamówienie publiczne składane 
przez Komisję wspólnie z państwami 
członkowskimi podlega zasadom 
dotyczącym zamówień publicznych, 
określonym w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe] i 
rozporządzeniu (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie delegowane].
2. Finansowanie Unii może przybierać 
formę zamówień przedkomercyjnych bądź 
zamówień na innowacyjne rozwiązania 
składanych przez Komisję wspólnie z 
instytucjami zamawiającymi z państw 
członkowskich i państw stowarzyszonych.
Procedury udzielania zamówień:
a) są zgodne z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji, równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami, 
proporcjonalności oraz z regułami 
konkurencji, a także, w stosownych 
przypadkach, z dyrektywami 2004/17/WE, 
2004/18/WE i 2009/81/WE;
b) mogą określać szczególne warunki, 
takie jak miejsce wykonania zamówionych 
czynności, które jest ograniczone w 
przypadku zamówień przedkomercyjnych 
do terytorium państw członkowskich i 
państw stowarzyszonych w ramach 
programu „Horyzont 2020”, jeżeli jest to 
właściwie uzasadnione celem działania;
c) mogą zezwalać na udzielenie szeregu 
zamówień w ramach tej samej procedury 
(„multiple sourcing”);
d) zapewniają udzielenie zamówień 
oferentom proponującym oferty 
najkorzystniejsze ekonomicznie. Ofertę 
najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu 
widzenia instytucji zamawiającej ustala 
się na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
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publicznego. Kryteria te obejmują, oprócz 
ceny lub kosztu inne kryteria związane z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak: jakość, w tym 
zalety techniczne, cechy estetyczne 
i funkcjonalne, dostępność, 
zaprojektowanie dla wszystkich 
użytkowników, właściwości związane ze 
środowiskiem i innowacyjny charakter, w 
tym m.in. dodatkowe innowacyjne 
rozwiązania, które wykraczają poza 
minimalne wymogi określone w 
ogłoszeniu o zamówieniu, dokumencie 
opisowym czy zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania;
3. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom, w umowach 
dotyczących przedkomercyjnych 
zamówień publicznych stosuje się przepisy 
szczegółowe dotyczące własności, praw 
dostępu i udzielania licencji.
 Wykonawca osiągający wyniki w ramach 
zamówień przedkomercyjnych jest 
właścicielem co najmniej powiązanych 
praw własności intelektualnej. 
Instytucjom zamawiającym przysługują co 
najmniej nieodpłatne prawa dostępu do 
wyników na własny użytek, a także prawo 
udzielania lub wymagania od 
uczestniczących wykonawców udzielania 
licencji niewyłącznych osobom trzecim do 
celów wykorzystania wyników, na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
bez prawa do udzielania sublicencji. Jeśli 
wykonawca nie wykorzysta handlowo 
wyników w danym okresie po udzieleniu 
zamówienia przedkomercyjnego 
wskazanym w zamówieniu przenosi 
wszelkie prawa własności wyników na 
instytucje zamawiające.

4. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom, w umowach 
dotyczących zamówień publicznych na 
innowacyjne rozwiązania można stosować 



PE492.788v01-00 110/131 AM\907844PL.doc

PL

przepisy szczegółowe dotyczące własności, 
praw dostępu i udzielania licencji.

Or. en

Poprawka 758
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a
Nagrody

1. Finansowanie Unii może przyjąć formę 
nagród określonych w [tytule VII] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe]. Zachęca się 
do stosowania nagród, lecz nie powinny 
one zastępować należycie 
ustrukturyzowanego finansowania.
2. Zasady konkursu są ustalane w 
programie prac.
3. Zasady konkursu określają 
przynajmniej warunki uczestnictwa, 
kryteria przyznawania nagród, w tym 
termin składania wniosków i termin 
przyznania nagrody, kwotę nagrody oraz 
ustalenia dotyczące płatności.
Nagrody nie mogą być przyznawane 
bezpośrednio bez przeprowadzenia 
konkursu a zasady konkursu są 
publikowane co roku.
4. Oceny złożonych wniosków dokonuje 
zespół ekspertów na podstawie 
opublikowanych zasad konkursu.
Nagrody przyznawane są następnie przez 
właściwego urzędnika zatwierdzającego 
na podstawie oceny udostępnionej przez 
zespół ekspertów posiadających swobodę 
decyzji, czy zalecić przyznanie nagrody, w 
zależności od oceny jakości zgłoszonych 
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wniosków.
5. Wartość nagrody nie jest powiązana z 
kosztami poniesionymi przez jej odbiorcę.
6. W przypadkach, w których realizacja 
działania lub program prac obejmują 
wymóg przyznania nagród stronom 
trzecim przez beneficjenta unijnej dotacji, 
zainteresowany beneficjent może przyznać 
takie nagrody, pod warunkiem że 
minimalna treść zasad konkursu zostanie 
ściśle określona w decyzji o udzieleniu 
dotacji lub umowie o udzielenie dotacji 
między beneficjentem a Komisją, bez 
żadnego zakresu swobody uznania.
7. Do upowszechniania wyników stosuje 
się przepisy tytułu III niniejszego 
rozporządzenia. W zasadach konkursu 
określa się wszelkie dodatkowe obowiązki 
w zakresie upowszechniania lub 
wykorzystania wyników.
8. Jeżeli nagroda nie zostanie przyznana 
w terminie określonym w zasadach 
konkursu, środki przydzielone na potrzeby 
konkursu zostają ponownie przydzielone 
w tym samym celu zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z art. 34 i 48. Ustępy 3-6 zawierają aktualny tekst projektu rozporządzenia 
finansowego, nadal będącego przedmiotem trójstronnych negocjacji, zatem mogą zostać 
usunięte po przyjęciu projektu. W ust. 7 dodaje się zasadnicze przepisy w zakresie praw 
własności intelektualnej i upowszechniania wyników. Ustęp 8 gwarantuje, że środki 
przydzielone w ramach programu „Horyzont 2020” pozostaną w budżecie na działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną, w szczególności w przypadku, w którym nowe 
instrumenty w formie zachęt nie przynoszą pożądanych skutków.

Poprawka 759
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49b
Zamówienia publiczne, zamówienia 

przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwiązania

1. Każde zamówienie publiczne składane 
przez Komisję wspólnie z państwami 
członkowskimi podlega zasadom 
dotyczącym zamówień publicznych, 
określonym w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe] i 
rozporządzeniu (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie delegowane].
2. Finansowanie Unii może przybierać 
formę zamówień przedkomercyjnych bądź 
zamówień na innowacyjne rozwiązania 
składanych przez Komisję wspólnie z 
instytucjami zamawiającymi z państw 
członkowskich i państw stowarzyszonych 
lub przez agencje Unii wspólnie z 
instytucjami zamawiającymi z państw 
członkowskich i państw stowarzyszonych.
Procedury udzielania zamówień:
a) są zgodne z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji, równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami, 
proporcjonalności oraz z regułami 
konkurencji, a także, w stosownych 
przypadkach, z dyrektywami 2004/17/WE, 
2004/18/WE i 2009/81/WE;
b) mogą określać szczególne warunki, 
takie jak miejsce wykonania zamówionych 
czynności, które jest ograniczone w 
przypadku zamówień przedkomercyjnych 
do terytorium państw członkowskich i 
państw stowarzyszonych w ramach 
programu „Horyzont 2020”, jeżeli jest to 
właściwie uzasadnione celami działania;
c) mogą zezwalać na udzielenie szeregu 
zamówień w ramach tej samej procedury 



AM\907844PL.doc 113/131 PE492.788v01-00

PL

(„multiple sourcing”);
d) zapewniają udzielenie zamówień 
oferentom proponującym 
najkorzystniejszy stosunek wartości do 
ceny.
3. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom, w umowach 
dotyczących przedkomercyjnych 
zamówień publicznych stosuje się przepisy 
szczegółowe dotyczące własności, praw 
dostępu i udzielania licencji. Wykonawca 
osiągający wyniki w ramach zamówień 
przedkomercyjnych jest właścicielem co 
najmniej powiązanych praw własności 
intelektualnej. Instytucjom zamawiającym 
przysługują co najmniej nieodpłatne 
prawa dostępu do wyników na własny 
użytek, a także prawo udzielania lub 
wymagania od uczestniczących 
wykonawców udzielania licencji 
niewyłącznych osobom trzecim do celów 
wykorzystania wyników, na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
bez prawa do udzielania sublicencji. Jeśli 
wykonawca nie wykorzysta handlowo 
wyników w danym okresie po udzieleniu 
zamówienia przedkomercyjnego 
wskazanym w zamówieniu przenosi 
wszelkie prawa własności wyników na 
instytucje zamawiające.
4. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom, w umowach 
dotyczących zamówień publicznych na 
innowacyjne rozwiązania można stosować 
przepisy szczegółowe dotyczące własności, 
praw dostępu i udzielania licencji.

Or. en

Poprawka 760
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49c
Instrumenty finansowe

1. Instrumenty finansowe mogą przyjąć 
którąkolwiek z form, o których mowa w 
[tytule VIII] rozporządzenia (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe] oraz 
są one realizowane zgodnie z tym tytułem, 
oraz można je wzajemnie łączyć lub łączyć 
z dotacjami finansowanymi z budżetu 
Unii, w tym w ramach programu 
„Horyzont 2020”.
2. Zgodnie z art. [54] rozporządzenia (UE) 
nr XX/XX [rozporządzenie finansowe] 
Komisja może delegować zadania 
wykonawcze oraz zarządzanie 
instrumentami finansowymi EBI, EFI lub 
innym instytucjom finansowym.
3. Zgodnie z art. [18 ust. 2] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe] dochody i 
zwroty pochodzące z instrumentu 
finansowego ustanowionego 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] są przydzielane temu 
instrumentowi finansowemu.
4. Dochody i zwroty pochodzące z 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka ustanowionego decyzją nr 
1982/2006/WE oraz z Instrumentu na 
rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w 
MŚP (GIF1) ustanowionego decyzją nr 
1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, są przydzielane instrumentom 
finansowym stanowiącym ich następstwo 
na mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].
5. Komisja dopilnowuje, aby wszelkiego 
rodzaju pośrednicy finansowi, w tym 
krajowe i regionalne banki państwowe, 
jak również regionalne banki 
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inwestycyjne, byli odpowiednio 
zaangażowani w realizację instrumentów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 761
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49d
Partnerstwo publiczno-prywatne

1. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 
nr XX/XX [„Horyzont 2020”] program 
„Horyzont 2020” może być realizowany w 
drodze partnerstw publiczno-prywatnych, 
pod warunkiem że wszyscy zainteresowani 
partnerzy zobowiązują się do wspierania 
rozwoju i wdrażania tego programu.
2. Partnerstwa publiczno-prywatne 
określa się w otwarty i przejrzysty sposób 
na podstawie oceny niezależnych 
ekspertów, zgodnie z art. 37 niniejszego 
rozporządzenia. Ocena ta opiera się na 
wszystkich następujących kryteriach:
a) wartość dodana działania na poziomie 
Unii oraz wartość dodana instrumentu 
partnerstwa publiczno-prywatnego;
b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze.
3. Komisja może powierzyć partnerstwom 
publiczno-prywatnym zadania związane z 
realizacją budżetu, pod warunkiem że 
zostaną spełnione i zawarte w 
uzgodnieniu umownym następujące 
kryteria:
a) długoterminowe zobowiązanie 
wszystkich partnerów na podstawie 
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wspólnej wizji i jasno zdefiniowanych 
celów;
b) skala zaangażowanych zasobów oraz 
zdolność do pozyskania dodatkowych 
nakładów na badania naukowe 
i innowacje;
c) jasno określone role każdego 
z partnerów i uzgodnione kluczowe 
wskaźniki efektywności w wybranym 
okresie.
4. Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
regulujące partnerstwa publiczno-
prywatne utworzone i finansowane w 
ramach programu „Horyzont 2020” są w 
pełni zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe], jak 
również z przepisami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu, chyba że 
szczególne potrzeby wymagają odstępstwa 
od tej zasady.
Zasady funkcjonowania partnerstw 
publiczno-prywatnych mogą odbiegać od 
regulaminu pracowniczego Unii w 
zakresie, w jakim akty ustanawiające te 
podmioty zgodnie z art. 1a ust. 2 
regulaminu pracowniczego nie przewidują 
stosowania tego regulaminu.
5. Odstępstwa od zasad, o których mowa w 
ust. 2, oraz konkretne powody tych 
odstępstw są zgłaszane corocznie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
dokumencie roboczym. W dokumencie 
tym opisuje się również dokonane postępy 
w wywiązywaniu się z celu, na potrzeby 
którego zostały ustanowione poszczególne 
podmioty, oraz określa znaczenie 
wspomnianych odstępstw dla dokonanych 
postępów.
6. Zaangażowanie Unii w te partnerstwa 
może przyjąć jedną z następujących form:
a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7. 
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
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podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w 
art. [55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko 
w przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają;
b) zawarcie uzgodnienia umownego 
między partnerami, o których mowa w ust. 
1, określającego cele partnerstwa, 
zobowiązania partnerów, kluczowe 
wskaźniki efektywności oraz wyniki, jakie 
mają zostać osiągnięte, w tym określenie 
działań w zakresie badań naukowych 
i rozwoju wymagających wsparcia 
z programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 762
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49e
Partnerstwa publiczno-publiczne

1. Przepisy określone w niniejszym 
rozporządzeniu mają również 
zastosowanie do partnerstw publiczno-
publicznych, o których mowa w art. [20] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].
2. Partnerstwa publiczno-prywatne 
finansowane z instrumentu ERA-NET 
mogą kwalifikować się do 
współfinansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków:



PE492.788v01-00 118/131 AM\907844PL.doc

PL

a) wysoki poziom uprzedniego 
zaangażowania finansowego 
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania;
b) zharmonizowane zasady i sposoby 
realizacji wspólnych zaproszeń i działań.
Partnerstwa publiczno-publiczne mogą 
być wspierane w obrębie priorytetów 
określonych w art. 5 ust. 2 lub na zasadzie 
połączenia tych części, w szczególności 
poprzez:
3. Inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania zgodnie z art. 185 TFUE 
mogą się kwalifikować do 
współfinansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków:
a) istnieje zapotrzebowanie na specjalną 
strukturę do celów realizacji opartą na 
art. 185 TFUE;
b) wysoki poziom zaangażowania 
uczestniczących państw w integrację na 
poziomie naukowym, zarządzania i 
finansowym;
c) wartość dodana działania na szczeblu 
Unii;
d) masa krytyczna pod względem wielkości 
i liczby objętych nimi programów, 
podobieństwo działań i zakres 
prowadzonych w ich ramach odnośnych 
badań;
4. Komisja może powierzyć uczestnikom 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania zadania związane z realizacją 
budżetu, pod warunkiem że zostaną 
spełnione i zawarte w umowie następujące 
kryteria:
a) jasna definicja celu, który ma być 
osiągnięty oraz jego znaczenie dla celów 
programu „Horyzont 2020” i szerszych 
celów strategicznych Unii;
b) wyraźne zaangażowanie finansowe 
państw uczestniczących, w tym uprzednie 
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zobowiązanie do połączenia krajowych 
lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49f
Instrument MŚP

1. Tylko MŚP mogą składać wnioski w 
odpowiedzi na zaproszenia opublikowane 
w ramach specjalnego instrumentu MŚP, 
o którym mowa w art. [18] rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [„Horyzont 2020”]. 
Zachęca się je do udziału wspólnie z 
innymi przedsiębiorstwami, organizacjami 
badawczymi i uniwersytetami.
Gdy przedsiębiorstwo zostało zatwierdzone 
jako MŚP, zakłada się, że ten status 
prawny obowiązuje przez cały czas 
trwania projektu, nawet wówczas, gdy 
przedsiębiorstwo – ze względu na wzrost –
w późniejszym okresie przekracza pułapy 
przewidziane w definicji MŚP.
2. Zaproszenia do składania wniosków 
publikowane w ramach instrumentów 
MŚP są otwarte oraz oparte w możliwie 
największym stopniu na oddolnym 
podejściu do tematu. Może mieć 
zastosowanie uproszczona dwuetapowa 
procedura oceny, jeżeli została 
przewidziana w programie prac, pod 
warunkiem że nie powoduje to żadnego 
wydłużenia całkowitego okresu oceny.
3. Zgodnie z art. 17a termin zawarcia 
umowy przewidziany w przypadku 
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instrumentu MŚP nie może przekraczać 
sześciu miesięcy.
3. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
w umowie o udzielenie dotacji zawartej w 
ramach instrumentu MŚP można określić 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące podwykonawstwa, 
prawa własności, praw dostępu, 
wykorzystania i upowszechniania 
wyników.
4. Jeżeli w trakcie realizacji działania 
konieczne jest wprowadzenie zmian do 
umowy o udzielenie dotacji zawartej w 
ramach instrumentu MŚP, w 
szczególności w odniesieniu do zmian w 
składzie konsorcjum, zastosowanie ma 
uproszczona procedura zmiany.
5. Komisja zapewnia wystarczającą 
komplementarność między instrumentem 
MŚP w ramach programu „Horyzont 
2020” i instrumentami finansowymi w 
ramach programu „Horyzont 2020” i 
programu COSME, jak również 
systemami i instrumentami 
ustanowionymi wspólnie z państwami 
członkowskimi, takimi jak wspólny 
program Eurostars.

Or. en

Poprawka 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49g
Szybka droga do innowacji

1. Każdy podmiot prawny, który może 
uczestniczyć w działaniach ujętych w 
części II („Wiodąca pozycja w przemyśle”) 
oraz w części III („Wyzwania społeczne”) 
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programu szczegółowego (rozporządzenie 
(UE) xy/2012), może składać wnioski do 
rozpatrzenia w ramach instrumentu 
„Szybka droga do innowacji”.
W ramach części II („Wiodąca pozycja w 
przemyśle”) wnioski można składać w 
ramach każdej dziedziny technologii ujętej 
w celu szczegółowym „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych” w [program 
szczegółowy] bez ograniczeń dotyczących 
tematu badań.
W ramach części III („Wyzwania 
społeczne”) wnioski można składać w 
ramach każdego wyzwania społecznego 
bez ograniczeń dotyczących dziedziny 
technologii.
2. Wnioski można składać w dowolnym 
momencie. Komisja rozpoczyna okres 
oceny dwa razy do roku w określonym 
terminie. Okres od początku okresu oceny 
do przyznania dotacji nie przekracza 
sześciu miesięcy.
3. Po pierwsze wnioski klasyfikuje w 
kolejności odpowiadającej kryteriom 
udzielania „oddziaływanie” i „jakość i 
skuteczność realizacji”.  Po drugie 
„doskonałość” jako kryterium udzielania 
o podstawowym znaczeniu ma decydujący 
wpływ na ostateczną klasyfikację, na 
podstawie której podejmuje się decyzję o 
udzieleniu dotacji.
4. W działaniu wdrażanym w trybie 
przyspieszonym nie może uczestniczyć 
więcej niż pięć podmiotów prawnych.
3. Dotację w ramach programu „Horyzont 
2020” ustala się zgodnie z art. 22 ust. 3a 
(nowy).

Or. en

Uzasadnienie

Należyte uwzględnienie założenia programu, jakim jest ukierunkowanie na innowacyjność, 
wymaga przewidzenia w ramach programu „Horyzont 2020” przynajmniej jednego 
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instrumentu, dzięki któremu innowacyjne pomysły będą mogły być systematycznie oceniane i 
finansowane w dowolnym momencie, przy zastosowaniu  szybkiej, znormalizowanej i 
niezawodnej procedury. Otwarte zaproszenie do składania ofert lub oddolny instrument 
gwarantujący, że dotacja zostanie udzielona w ciągu sześciu miesięcy, pozwalają uniknąć 
ryzyka, że innowacyjne pomysły mogą być już nieaktualne w momencie rozpoczęcia projektu. 
Spowoduje to również wzrost uczestnictwa sektora przemysłowego.

Poprawka 765
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49h
Inne postanowienia szczegółowe

1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa 
umowa o udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące 
przedkomercyjnych zamówień 
publicznych, zamówień na innowacyjne 
rozwiązania, zmian w składzie 
konsorcjum, informacji niejawnych, 
otwartego dostępu do publikacji 
badawczych, wykorzystania wyników, ich 
upowszechniania, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.
2. W przypadku badań naukowych 
dotyczących bezpieczeństwa i działań w 
zakresie rozwoju technologicznego poziom 
finansowania może wynieść maksymalnie 
100% całkowitych kwalifikowalnych 
kosztów plus dodatkowa zryczałtowana 
stawka w wysokości 20% w celu pokrycia 
kosztów pośrednich działania, lub 70% 
całkowitych kwalifikowalnych kosztów, 
jeśli zadeklarowano faktyczne koszty 
pośrednie, w konkretnych przypadkach 
dotyczących rozwoju zdolności w 
dziedzinach o bardzo ograniczonym 
rynku, w których istnieje ryzyko 
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„niedoskonałości rynku” czy też w 
przypadku przyspieszonego rozwoju 
sprzętu w odpowiedzi na nowe zagrożenia, 
o ile przewiduje to program prac.
3. W przypadku działań wspierających 
istniejące lub nowe infrastruktury 
badawcze umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące użytkowania infrastruktury.
4. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.
5. W przypadku działań w zakresie szkoleń 
i mobilności umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące zobowiązań, odnoszące się do 
naukowców czerpiących korzyści z 
działania, własności, praw dostępu oraz 
możliwości przenoszenia.
6. W przypadku działań koordynacyjnych 
i wspierających umowa o udzielenie 
dotacji może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
własności, praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania wyników.

Or. en

Poprawka 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 0 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK 0 
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Kodeks najlepszych praktyk Komisji
Komisja, w tym agencje i organy 
działające w imieniu Komisji, przestrzega 
następujących zasad w odniesieniu do 
wszystkich projektów „Horyzont 2020”:
Czas składania ofert
Skrócenie terminów na wybór ofert jest 
priorytetem. Jednak w zależności od 
charakteru konkretnych ofert należy 
uwzględnić także następujące kwestie:
Jasne i przejrzyste mechanizmy 
opracowywania zaproszeń w konkretnych 
sprawach umożliwią uczciwą 
konkurencję, włączenie i wzrost udziału; 
Należy w miarę możliwości zachować 
spójność w tym zakresie w odniesieniu do 
wszystkich programów i zagadnień.
Rozsądny termin zawiadomienia z 
wyprzedzeniem o zaproszeniach może 
pozwolić potencjalnym uczestnikom na 
tworzenie konsorcjów ofertowych przed 
publikacją zaproszeń, co będzie skutkować 
wyższą jakością ofert;
Utrzymanie rozsądnego okresu między 
publikacją zaproszenia i terminem 
składania ofert może skutkować wyższą 
jakością ofert i lepszą konkurencją między 
uczestnikami posiadającymi różny poziom 
zdolności administracyjnych, odmienne 
doświadczenie w udziale w programach 
finansowanych przez Unię, znajomość 
różnych języków i różny poziom 
znajomości języka angielskiego.
Terminy zaproszeń należy ustalić z 
uwzględnieniem pełnego zakresu 
zaproszeń UE, a także kalendarza 
akademickiego i biznesowego 
potencjalnych uczestników.
Czas na przyznanie dotacji
Średni czas na przyznanie dotacji wynosi 
sześć miesięcy od daty wynegocjowania 
oferty. Łączny czas przeznaczony przez 
Komisję na zakończenie wewnętrznych 
procedur, łącznie z przygotowaniem 
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wszystkich istotnych informacji i 
dokumentacji, oceną i podpisaniem umów 
o udzielenie dotacji, nie przekracza 60 dni 
roboczych. Uczestnicy otrzymują łącznie 
nie mniej niż 60 dni roboczych na 
przygotowanie wszystkich istotnych 
informacji i wymaganej dokumentacji.
W stosownych przypadkach wynikających 
z charakteru danego zaproszenia należy 
uwzględnić dwuetapową procedurę oceny 
w celu zmniejszenia kosztów 
przygotowywania wniosków, które zostaną 
odrzucone.    W dwuetapowej procedurze 
średni czas przewidziany na przyznawanie 
dotacji wynosi dziewięć miesięcy.  Format 
wstępnych wniosków w przypadku 
dwuetapowej procedury powinien być 
spójny, a uczestnicy muszą dysponować 
wystarczającą ilością czasu, aby 
przygotować się do drugiego etapu 
zaproszenia.
Komisja stara się podejmować decyzje i 
występować z wnioskami o informacje 
możliwie szybko, z zachowaniem granic 
rozsądku. Komisja unika obligowania 
uczestników do ponownego 
przedstawiania lub negocjowania części 
oferty, które zostały uprzednio 
zaakceptowane, chyba że istnieje ku temu 
racjonalna i uzasadniona przyczyna.
Uczestnicy otrzymują rozsądną ilość czasu 
na przygotowanie informacji i 
dokumentacji wymaganych do projektu.
Określając dokumenty do załączenia do 
wniosku oraz limity czasowe Komisja 
bierze pod uwagę fakt, że MŚP a w 
szczególności pracownicy naukowi 
zatrudnieni na uniwersytetach, mają 
zazwyczaj niewielkie możliwości, o ile w 
ogóle, przygotowania dokumentów 
administracyjnych. Należy unikać 
powtarzalnych elementów wniosku, 
umowy o udzielenie dotacji i dokumentów 
pomocniczych. Komisja nie wymaga od 
uczestników informacji, które są już 
dostępne w strukturze administracji, 
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chyba że wymagają one aktualizacji. W 
tym względzie Komisja stosuje zasadę 
„tylko raz”, gdzie informacje raz 
przedstawione w administracji nie 
powinny być ponownie wymagane przez 
inne służby administracyjne, np. od 
przedsiębiorstw nie powinno się wymagać 
wielokrotnego dostarczania informacji, 
które właściwe organy otrzymały już inną 
drogą.
Komisja stara się w miarę możliwości 
unikać wyznaczania terminów w taki 
sposób, że wymagałoby to od 
potencjalnych uczestników złożenia 
dokumentacji w czasie standardowych 
wakacyjnych przerw akademickich czy 
takich przerw w działalności 
przedsiębiorstw.
Komisja stara się skrócić czas potrzebny 
na przygotowanie przez nią koniecznej 
dokumentacji po sporządzeniu umowy o 
udzielenie dotacji do 15 dni roboczych.
W stosownych przypadkach, jak w 
przypadku MŚP, Komisja może mieć 
prawo uchylić obowiązek przedstawienia 
przez uczestników części lub całości 
wymaganej dokumentacji, jeżeli taka 
dokumentacja została już ostatnio 
przedłożona Komisji przy okazji innej 
procedury oraz pod warunkiem że 
odnośne dokumenty zostały sporządzone 
w ustalonym rozsądnym okresie i nadal są 
ważne. W takich przypadkach uczestnik, 
którego to dotyczy, może zostać 
poproszony o złożenie honorowego 
oświadczenia, że dokumentacja została 
złożona przy okazji wcześniejszej 
procedury – do sprecyzowania – oraz 
potwierdzenie, że nie nastąpiła żadna 
zmiana sytuacji.
Komisja nie może wymagać od 
uczestników dostarczenia faktów lub 
danych, które Komisja może łatwo i za 
darmo sprawdzić w wiarygodnej, 
elektronicznie dostępnej bazie danych (np. 
dane firmy).
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Komisja nie wyznacza celów dotyczących 
poziomu zgłoszeń na poszczególne 
zaproszenia.
Czas na dokonanie płatności
Uczestnicy, którzy wykonali określone w 
umowie zadanie, powinni terminowo 
otrzymać wynagrodzenie. 
Komisja dopilnowuje, by uczestnicy 
otrzymali należne im pieniądze w ciągu 30 
dni od przedłożenia Komisji niezbędnych 
dokumentów. Komisja powiadamia 
koordynatora projektu i uczestników o 
wszelkich nieprawidłowościach lub 
dodatkowych dokumentach w ciągu 
dwóch tygodni od przekazania Komisji 
takiej informacji. W przypadku braku 
takiego zawiadomienia Komisja jest 
zobowiązana do wypłaty należnej kwoty.
Komisja ustanawia środki w celu 
zapewnienia, że koordynatorzy projektu 
rozdzielają środki finansowe z projektu 
szybko i sprawiedliwie, a także w sposób 
proporcjonalny zgodnie z umową o 
udzielenie dotacji, oraz że pieniądze są 
dzielone między partnerów 
proporcjonalnie do tego, ile się należy 
każdemu z partnerów. O ile nie zostało to 
uzgodnione przez wszystkich uczestników, 
koordynatorzy projektu nie wstrzymują 
ani nie rozkładają na etapy płatności 
zaliczkowych bez zgody osoby 
odpowiedzialnej za projekt, w 
szczególności w przypadku MŚP. Takie 
ustalenia powinny być wyraźnie 
przedstawione w umowach konsorcyjnych 
i zostać zatwierdzone przez osobę 
odpowiedzialną za projekt.
Po przekazaniu środków koordynatorowi 
projektu Komisja powiadamia 
uczestników o wypłaconej kwocie i dacie 
dokonania płatności.
Jeśli jeden lub więcej partnerów nie 
ukończyło zleconych prac lub jeśli nie 
przekazali oni wymaganych informacji 
lub dokumentacji koordynatorowi 
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projektu bądź Komisji, nie powstrzymuje 
to koordynatora projektu przed 
przedłożeniem dokumentacji Komisji w 
imieniu pozostałych partnerów, ani 
Komisji przed dokonaniem płatności na 
rzecz pozostałych partnerów.
Przypadki, gdy po wynegocjowaniu 
umowy o udzielenie dotacji do projektu 
dołączają nowi partnerzy, nie powodują 
zmiany kwot przyznanych początkowym 
partnerom, chyba że zostanie to 
uzgodnione przez początkowych 
partnerów lub jeżeli ilość wymaganej od 
nich pracy znacznie się zmieni.
Komisja wdraża hierarchiczny proces 
kontroli, w którym gwarantuje, że 
audytorzy beneficjentów spełniają 
uzgodnione normy i wypełniają wymogi 
kontrolne określone w programie 
„Horyzont 2020”. Pozwoli to uniknąć 
konieczności przeprowadzania 
wielokrotnych kontroli, czyniąc proces 
administracyjny jaśniejszym i prostszym 
dla uczestników. Komisja wstrzymuje się 
od wymagania dodatkowych informacji po 
przedstawieniu poświadczeń z kontroli.
UE będzie miała obowiązek 
sprawozdawczości w zakresie płatności w 
formie sporządzanych co dwa lata 
statystyk przedstawiających dane 
dotyczące okresów płatności za ukończone 
prace.  Okres płatności jest zdefiniowany 
jako okres od ostatecznego przekazania 
ukończonego projektu zarówno przez 
koordynatora projektu, jak i osobę 
odpowiedzialną za projekt (okres ten nie 
może być dłuższy niż jeden miesiąc od daty 
ukończenia projektu) do momentu 
dostępności rozliczonych środków na 
rachunku bankowym uczestnika.
Na wniosek uczestnika w umowie o 
udzielenie dotacji przestrzega się 
kalendarza akademickiego i biznesowego. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
projektów wymagających zatrudnienia 
doktorantów, którzy najprawdopodobniej 
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nie są dostępni w środkowym okresie 
kalendarza akademickiego.
Odwołanie
Komisja ustanawia z myślą o uczestnikach 
formalną procedurę rozpatrywania skarg, 
która może przewidywać powołanie 
rzecznika praw obywatelskich specjalnie 
dla projektów w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzonych w 
ramach programu „Horyzont 2020”. 
Komisja dopilnowuje, by uczestnicy byli 
informowani o wszelkich dostępnych dla 
nich procedurach odwoławczych/ 
rozpatrywania skarg przez publikowanie 
szczegółowych informacji na temat 
procedur odwoławczych/rozpatrywania 
skarg we wszelkiej korespondencji z 
uczestnikami lub wnioskodawcami. 
Procedura jest przejrzysta a jej wyniki i 
proces decyzyjny są dostępne dla 
uczestników. 
Uczestnikom zezwala się na składanie 
skarg w odniesieniu do każdego aspektu 
ich zaangażowania w program „Horyzont 
2020”. Procedura rozpatrywania skarg 
nie ogranicza się do aspektów 
proceduralnych oceny wniosków. 
Komisja odpowiada na skargi w ciągu 30 
dni od otrzymania ich, wydając wstępną 
decyzję.
Zgodnie z dyrektywą 2008/52/WE oraz 
rezolucją Parlamentu Europejskiego z 
dnia 13 września 2011 r. w sprawie w 
sprawie wdrożenia dyrektywy o mediacji w 
państwach członkowskich, jej wpływie na 
mediację i stosowaniu przez sądy 
(2011/2026(INI)), w przypadku gdy skarga 
nie może zostać zadowalająco rozpatrzona 
zgodnie z wewnętrzną formalną 
procedurą rozpatrywania skarg w Komisji 
(rzecznik praw obywatelskich lub 
równoważny organ), Komisja Europejska 
i uczestnicy mogą zgodzić się na próbę 
rozstrzygnięcia sporu w procesie mediacji 
zgodnie z zasadami procedury centrum 
mediacji.   Centrum mediacji jest ustalane 
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wcześniej przez Komisję i uczestników lub 
za pomocą wykazu centrów mediacji 
przyjętego przez Komisję.
Komisja przewiduje 0,5% budżetu 
programu „Horyzont 2020” na projekty, 
które początkowo zostały odrzucone, a 
które w następstwie procedury 
odwoławczej zostały ocenione pozytywnie.
Komunikacja
Proces zatwierdzenia w zakresie zgodności 
z zasadami etyki jest dla uczestników i 
wnioskodawców przejrzysty, zwłaszcza gdy 
proces ten jest przyczyną opóźnienia 
rozpoczęcia projektów. Nie powinno być 
konieczne ponowne przedstawianie 
informacji, które już zostały przekazane w 
zaproszeniu, do celów zatwierdzenia w 
zakresie zgodności z zasadami etyki. W 
miarę możliwości Komisja korzysta ze 
wszystkich informacji przekazanych już 
przez wnioskodawcę w zaproszeniu w celu 
zatwierdzenia wniosku i zwraca się o 
dodatkowe informacje tylko wówczas, gdy 
może dowieść, że te informacje są 
absolutnie niezbędne. 
Uczestnicy mogą bezpośrednio 
kontaktować się z osobami 
odpowiedzialnymi za projekty w 
przypadku powtarzających się wątpliwości 
dotyczących zarządzania projektem lub 
działań podejmowanych przez 
koordynatora projektu. Jeśli osoba 
odpowiedzialna za projekt jest nieobecna, 
dopilnowuje ona, aby uczestnicy posiadali 
dane kontaktowe jej zastępcy, który 
powinien móc podejmować decyzje 
podczas nieobecności osoby 
odpowiedzialnej za projekt. Dane 
kontaktowe właściwych urzędników 
Komisji muszą zostać udostępnione 
uczestnikom i im przekazane.
Na wniosek uczestników oraz w celu 
umożliwienia im przygotowania się do 
przyszłych zaproszeń Komisja przekazuje 
wnioskodawcom informacje zwrotne na 
temat odrzuconych ofert, w tym ich 
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mocnych i słabych stron, zgodnie ze 
zdaniem niezależnych ekspertów, o 
których mowa w art. 37 zasad 
uczestnictwa i upowszechniania.
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