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RÖVID INDOKOLÁS

E rendelet a Bizottság által 2011 novemberében ismertetett „Horizont 2020” csomag részét 
képezi. A csomag célja a 2014–2020-as időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogram
létrehozása.

Az Európai Unió kutatási és innovációs politikája különös jelentőséggel bír az Unió 
versenyképessége szempontjából. A cél az, hogy az EU alkalmazkodjon a változó világhoz, 
olyan kutatási politikát folytatva, amely a technológia élvonalába emeli az Uniót, és ezáltal 
munkahelyeket teremt és élénkíti a gazdaságot.

Ez a rendelet a Horizont 2020 csomag legfontosabb eszköze.  Meghatározza magát a kutatási 
és innovációs keretprogramot. Mint fő rendelet, ez az eszköz az együttdöntési eljárás alá 
tartozik.

A Jogi Bizottság érdekeltsége e határozat vonatkozásában nagyrészt az etikai kérdésekre 
korlátozódik, tekintettel arra, hogy a bizottság felelősségi körébe tartoznak az új 
technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések. A bizottság ezért módosításait a rendelettervezet 
által felvetett erkölcsi kérdésekre korlátozta.

A szóban forgó fő erkölcsi kérdés az embrionális emberi őssejtek kutatási célra történő 
felhasználása. A hetedik keretprogramot (2007–2013) azután hagyták jóvá, hogy törékeny 
kompromisszumra került sor ezen erkölcsi kérdésben. Ezen véleménytervezet célja, hogy 
kezelje e problémát, miközben nagyobb jogbiztonságra törekszik.

A bizottság ezért azt javasolja, hogy teljesen ki kell zárni az uniós finanszírozásból azt a fajta 
kutatást, amely vagy az emberi embriók elpusztítását foglalja magában, vagy embrionális 
emberi őssejteket használ fel. Ezért az egyes tagállamoknak kell dönteniük, hogy erkölcsi 
szabályaikkal összhangban finanszíroznak-e ilyen kutatásokat saját költségvetésükből.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A kutatás és innováció alapja 
gyakran az, hogy a tudományos 
szakemberek, és a kutatással foglalkozó 
intézmények üzleti vállalkozások és 
polgárok előtt nyitott legyen a tudományos 
információkhoz való hozzáférés, és 
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lehetőségük legyen az ilyen információk 
megosztására és felhasználására. Az 
ismeretek terjesztésének és 
hasznosításának fokozása érdekében 
általános szabállyá kell tenni azon 
tudományos publikációkhoz való – a 
hetedik keretprogramban már 
megvalósított – fenntartható hozzáférést, 
amelyek a „Horizont 2020” keretprogram 
közfinanszírozásában részesülnek. Ezen 
túlmenően, a „Horizont 2020” keretében 
kísérletet kell tenni a közfinanszírozásban 
részesített kutatások során létrehozott 
vagy gyűjtött tudományos adatok nyitott 
on-line hozzáférhetőségének biztosítására 
azzal a céllal, hogy az ilyen adatokhoz 
való szabad hozzáférés 2020-ig általános 
szabállyá váljon. A közzététel költségei 
székség esetén fedezhetők a „Horizont 
2020” keretprogram költségvetéséből.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. A kutatási tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok 
jogi és közigazgatási rendelkezéseit és 
szokásait. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével és 
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az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
35. cikkével, annak érdekében, hogy 
hatékonyabban érvényesüljön a 
betegségmegelőző egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférés mindenkit megillető joga, 
valamint az orvosi kezelésnek a nemzeti 
jogszabályok és gyakorlat feltételei mellett 
történő igénybe vehetőségének joga.

Indokolás

Ez a módosítás annak hangsúlyozására törekszik, hogy a kutatás a nemzeti jog alatt marad.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az embrionális 
emberi őssejtek használatát. Az emberi –
akár felnőtt, akár embrionális – őssejtek 
használata, ha ilyenre sor kerül, annak 
függvénye, hogy a tudósok célkitűzéseik 
fényében azt hogyan ítélik meg, és szigorú 
etikai felülvizsgálat tárgya. Emberi
őssejtek használatával járó projekt nem 
finanszírozható a tagállamok szükséges 
jóváhagyásainak megszerzése nélkül. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, 
ahol azt végzik.

(25) Jelentős különbségek vannak az
emberi embriókat és az embrionális emberi
őssejteket felhasználó kutatásokra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok között. Az
uniós politika nem törekedhet a nemzeti 
jogszabályok harmonizálására. A hetedik 
keretprogrammal kapcsolatban a 
Bizottság kijelentette, hogy „folytatja a
jelenlegi gyakorlatot és nem terjeszt 
javaslatokat a szabályozó bizottság elé 
olyan projektek kapcsán, amelyek emberi 
embriók elpusztítására is kiterjedő 
kutatási tevékenységeket foglalnak 
magukba, beleértve az őssejtek beszerzését 
is.”1 Ezt a kötelezettségvállalást bele kell 
illeszteni e rendeletbe a jogbiztonság 
biztosítása érdekében. A Bizottságnak 
aktívan támogatnia kell az embrionális 
őssejtek alternatíváinak kidolgozására 
irányuló kutatást.
__________________
1 A Régiók Bizottsága az Európai 
Közösség kutatási, technológiafejlesztési 
és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjáról 
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 
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1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30., 
1. o.) mellékletét képező bizottsági 
nyilatkozat 6. cikkének 12. pontja.

Indokolás

E módosítás célja, hogy jogerővel ruházza fel a Bizottság őssejt kutatásra irányuló 
kötelezettségvállalását.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a kutatás 
fejlesztésének a tagállamok 
jogrendszereibe való beillesztésére, a
harmadik országokkal való 
együttműködésre, a nemek tekintetében is 
felelősségteljes kutatásra és innovációra, 
valamint a kutatási szakma vonzerejének 
növelésére és az ország- és ágazatközi 
kutatói mobilitás elősegítésére.

Indokolás

A bizonyos fajta kutatások kapcsán felmerülő jogi és erkölcsi problémákra tekintettel a jogi 
kutatást is pénzügyi támogatásban kell részesíteni a javaslat révén.

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Azon kutatási projektekben, 
amelyekben – alanyként vagy 
végfelhasználóként – emberek vesznek 
részt, a „Horizont 2020” keretprogram 
biztosítja valamennyi résztvevő és 
társadalmi csoport egyenlő kezelését.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15 a. cikk
Nyílt hozzáférés

Az eredmények hasznosításának és 
terjesztésének fokozása és ezáltal az 
európai innováció előmozdítása céljából a 
„Horizont 2020” program keretében 
finanszírozott kutatásból származó 
publikációkhoz való fenntartható, nyílt 
hozzáférést ösztönözni kell, szem előtt 
tartva eközben annak biztosítását, hogy az 
európai tudományos élet szereplői a 
legrangosabb folyóiratok hasábjain és 
más elismert fórumokon 
publikálhassanak. A „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott kutatás 
keretében előállított vagy összegyűjtött 
tudományos adatokhoz való nyílt 
hozzáférés támogatható.
Amennyiben a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott 
kutatásból származó publikációk nyílt 
hozzáférésű, szabadon olvasható 
formátumban jelennek meg, úgy a 
publikálás költségeit a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetéséből kell 
fedezni.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással,
beleértve az Európai Unió Alapjogi
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő
jegyzőkönyveit is.

(1) Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, többek 
között az Európai Unió Alapjogi
Chartájával, az Emberi Jogok Európai
Egyezményével és annak kiegészítő
jegyzőkönyveivel, az Orvos-Világszövetség 
„Etikai irányelvek az embereken történő 
orvosi kutatások terén” című 
nyilatkozatával, az Európa Tanácsnak az 
emberi lény emberi jogainak és 
méltóságának a biológia és az 
orvostudomány alkalmazására tekintettel 
történő védelméről szóló 1997. április 4-i 
Egyezményével és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveivel, valamint az ENSZ 
Közgyűlése által 2005. március 8-án 
elfogadott, az ember klónozásáról szóló 
59/280. számú határozattal.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az emberi embrióknak kizárólag kutatási 
célból vagy őssejtekhez jutás céljából 
történő létrehozására irányuló kutatási
tevékenység, ideértve a szomatikus sejtek 
maganyagának átvitelén alapuló eljárást is.

c) az emberi embrióknak kizárólag kutatási 
célból vagy őssejtekhez jutás céljából 
történő létrehozására irányuló tevékenység, 
ideértve a szomatikus sejtek 
maganyagának átvitelén alapuló eljárást is.



AD\913037HU.doc 9/11 PE489.509v02-00

HU

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az emberi embriók elpusztítására 
kiterjedő kutatások

Indokolás

Ez a módosítás kizárja a finanszírozást olyan kutatások esetében, amelyek emberi embriók 
elpusztítására terjednek ki.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) embrionális emberi őssejteket 
felhasználó kutatás

Indokolás

Ez a módosítás kizárja a finanszírozást olyan kutatások esetében, amelyek embrionális emberi 
őssejteket használnak fel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes.
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 

(4) Más típusú emberi őssejteken végzett 
kutatások az adott tudományos pályázat 
tartalmának és az érintett tagállamok jogi 
keretének függvényében finanszírozhatók.
Nem finanszírozható olyan kutatási 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.
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azt végzik.

Indokolás

Ez egy következményes módosítás az embrionális emberi őssejteket felhasználó 
finanszírozásra vonatkozó tilalom után.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából;

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából, valamint 
adott esetben ezek közlése és terjesztése a 
tudományos közösség és a nyilvánosság 
felé;
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