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ĪSS PAMATOJUMS

Šis lēmums veido daļu no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” tiesību aktu kopuma, ar ko 
Komisija iepazīstināja 2011. gada novembrī. Minētā dokumentu kopuma mērķis ir izveidot 
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam.

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas politika ir īpaši svarīga Savienības 
konkurētspējai. Tās mērķis ir panākt ES pielāgošanos pārmaiņām pasaulē, īstenojot 
pētniecības politiku, kas nodrošina ES vadošo lomu tehnoloģiju ziņā, vienlaikus radot jaunas 
darbavietas un veicinot ekonomiku.

Šī regula ir pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” galvenais instruments. Ar to izveido pašu 
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu. Šo instrumentu kā galveno regulu apstiprina 
koplēmuma procedūrā.

Juridisko komiteju šis lēmums interesē galvenokārt saistībā ar ētikas jautājumiem, jo ētikas 
jautājumi, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām ir tās kompetencē. Tādēļ komiteja ierosina 
grozījumus tikai saistībā ar regulas projektā minētajiem ētikas jautājumiem.

Svarīgākais ētikas jautājums ir saistīts ar cilvēka embrija cilmes šūnu izmantošanu pētniecībā.
Septīto pētniecības pamatprogrammu 2007.–2013. gadam apstiprināja pēc tam, kad tika 
panākts delikāts kompromiss par šo ētikas jautājumu. Ar šo atzinuma projektu risina minēto 
problēmu, vienlaikus cenšoties panākt lielāku juridisko noteiktību.

Tādēļ komiteja ierosina no ES finansējuma pilnībā būtu jāizslēdz pētniecība, kurā tiek 
iznīcināti cilvēka embriji vai kurā tiek izmantotas cilvēka embrija cilmes šūnas. Tad katrai 
dalībvalstij atbilstoši tās pieņemtajiem ētikas noteiktumiem būtu jāizlemj, vai šādu pētniecību 
varētu finansēt no valsts budžeta.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pētījumu un inovāciju pamatā bieži 
vien ir pētnieku, pētniecības iestāžu, 
uzņēmumu un pilsoņu spēja piekļūt 
zinātniskajai informācijai, dalīties tajā 
izmantot to. Lai palielinātu zināšanu 
apriti un izmantošanu, zinātnisko 
publikāciju ilgtspējīgai pieejamībai, kas 
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jau ietverta Septītajā pamatprogrammā, 
jābūt to zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kas saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”. Turklāt 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
jāeksperimentē ar atklātu tiešsaistes 
piekļuvi zinātniskajiem datiem, kas 
sagatavoti vai apkopoti publiski finansētā 
pētniecībā, lai atklāta piekļuve šādiem 
datiem līdz 2020. gadam kļūtu par 
vispārēju noteikumu. Publicēšanas 
izmaksas attiecīgā gadījumā var segt no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
budžeta.

Pamatojums

Ar šo grozījumu vēlas uzsvērt to, ka pētniecība joprojām ir dalībvalsts tiesību subjekts.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Pētniecības pasākumos 
būtu jāņem vērā arī dalībvalstu juridiskie 
vai administratīvie noteikumi un 
tradīcijas. Visi pasākumi būtu jāveic tā, lai 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu un ES Pamattiesību hartas 
35. pantu nolūkā palīdzēt ikvienai 
personai īstenot savas tiesības uz 
profilaktisko veselības aprūpi un tiesības 
uz ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, 
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kuri paredzēti valstu tiesību aktos un 
praksē.

Pamatojums

Ar šo grozījumu vēlas uzsvērt to, ka pētniecība joprojām ir dalībvalsts tiesību subjekts.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas.
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, 
ir atkarīga no zinātnieku sprieduma, 
ņemot vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, 
un tai piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm. 
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

(25) Dalībvalstu tiesību akti par 
pētniecību, kurā izmanto cilvēka embrijus 
un cilvēka embrija cilmes šūnas, ir būtiski 
atšķirīgi. Ar Savienības politiku 
nevajadzētu censties saskaņot dalībvalstu 
tiesību aktus. Saistībā ar septīto 
pamatprogrammu, Komisija paziņoja, ka 
tā „turpinās pašreizējo praksi un 
neiesniegs regulatīvajai komitejai nevienu 
projekta priekšlikumu, kas ietver izpētes 
darbības, kurās paredzēts iznīcināt cilvēka 
embrijus, tostarp cilmes šūnu iegūšanai”1. 
Juridiskās noteiktības nodrošināšanai 
šāds komentārs būtu jāiekļauj arī šajā 
regulā. Komisijai būtu aktīvi jāatbalsta 
pētniecība, kuras mērķis ir izstrādāt 
alternatīvas embrija cilmes šūnu 
izmantošanai.
__________________
1 12. punkts Komisijas deklarācijā par 
6. punktu, kas pievienota Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV 
L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir Komisijas saistībām cilmes šūnu jomā piešķirt juridisku spēku.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

1. Starp pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
pētniecības attīstībai saistībā ar 
dalībvalstu tiesību sistēmām, sadarbībai ar 
trešām valstīm, atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai, tostarp dzimumu līdztiesībai, un 
pētnieka profesijas pievilcīguma 
palielināšanai un pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Pamatojums

Ņemot vērā ar noteikta veida pētniecību saistītās juridiskās un ētiskās problēmas, 
priekšlikumā paredzētais finansējums būtu jāattiecina arī uz juridisko pētniecību.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pētniecības projektos, kuros cilvēki ir 
iesaistīti kā pētījumu objekti vai tiešie 
lietotāji, pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem dalībniekiem un 
sociālajām grupām.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Atklāta piekļuve

Lai uzlabotu rezultātu izmantošanu un 
izplatīšanu, tādējādi atbalstot Eiropas 
inovāciju, tiks sekmēta ilgtspējīga, atklāta 
piekļuve publikācijām, kas saistītas ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansētajiem pētījumiem, vienlaikus 
nodrošinot Eiropas zinātniekiem iespēju 
publicēt savus pētījumus visaugstāk 
vērtētajos žurnālos un citos forumos. Var 
veicināt atklātu piekļuvi zinātniskajiem 
datiem, kas sagatavoti vai apkopoti 
pētījumu procesā, kuru finansē no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem.
Ja publikācijas, kas izriet no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansētajiem pētījumiem, tiek publicētas 
atklātā un bez maksas pieejamā formātā, 
publicēšanas izmaksas tiks segtas no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
budžeta.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visos pētniecības un inovācijas 
pasākumos pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” ievēro ētikas principus 
un attiecīgos valstu, Savienības un 
starptautiskos tiesību aktus, tostarp Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju un tās 

1. Visos pētniecības un inovācijas 
pasākumos pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” ievēro ētikas principus 
un attiecīgos valstu, Savienības un 
starptautiskos tiesību aktus, tostarp Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu, Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju un tās 
papildprotokolus, Pasaules Medicīnas 
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papildprotokolus. asociācijas pieņemto Helsinku 
Deklarāciju par ētiskajiem principiem, 
kādi noteikti ar cilvēkiem saistītajos 
medicīniskajos pētījumos, Eiropas 
Padomes 1997. gada 4. aprīļa Konvenciju 
par cilvēktiesību un cilvēka cieņas 
aizsardzību attiecībā uz bioloģijas un 
medicīnas izmantošanu un tās 
papildprotokolus un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālās asamblejas 
2005. gada 8. marta Rezolūciju Nr. 59/280 
par cilvēku klonēšanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti cilvēku embriju radīšanai vienīgi 
zinātniskās pētniecības nolūkā vai cilmes 
šūnu ieguvei, tostarp veicot somatisko šūnu 
kodola pārstādīšanu.

(c) pasākumus, kas paredzēti cilvēku 
embriju radīšanai vienīgi zinātniskās 
pētniecības nolūkā vai cilmes šūnu ieguvei, 
tostarp veicot somatisko šūnu kodola 
pārstādīšanu.

Grozījums Nr.   9

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pētniecību, kura saistīta ar cilvēka 
embriju iznīcināšanu;

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizliedz finansēt pētniecību, kas saistīta ar cilvēka embriju iznīcināšanu.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) pētniecību, kurā izmanto cilvēka 
embrija cilmes šūnas.

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizliedz finansēt pētniecību, kurā izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Citu veidu cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma, kas paredz aizliegt finansēt pētniecību, kurā izmanto 
cilvēka embrija cilmes šūnas.
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