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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie stanowi część pakietu „Horyzont 2020” przedstawionego przez 
Komisję w listopadzie 2011 r. Celem tego pakietu jest ustanowienie programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020.

Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych i innowacji ma szczególne 
znaczenie dla konkurencyjności Unii. Celem UE jest dostosowywanie się do stale 
zmieniających się warunków na świecie dzięki prowadzeniu takiej polityki w dziedzinie 
badań naukowych, która zapewni UE wiodącą pozycję w dziedzinie technologii, prowadząc 
do powstawania miejsc pracy i ożywienia gospodarki.

Przedmiotowe rozporządzenie jest głównym instrumentem pakietu „Horyzont 2020”. 
Ustanawia ono sam program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Jako główne 
rozporządzenie, instrument ten podlega procedurze współdecyzji.

Zainteresowanie Komisji Prawnej decyzją w tej sprawie ogranicza się głównie do kwestii 
etycznych, jako że w zakres odpowiedzialności tej komisji wchodzą kwestie etyczne 
związane z nowymi technologiami. Komisja zawęziła zatem swoje poprawki do kwestii 
etycznych podniesionych we wniosku w sprawie rozporządzenia.

Głównym wymagającym rozpatrzenia zagadnieniem etycznym są badania z wykorzystaniem 
ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. Siódmy program ramowy (2007-2013) został 
przyjęty po tym, jak osiągnięto trudny kompromis w tej kwestii etycznej. Niniejszy projekt 
opinii podejmuje ten problem, dążąc jednocześnie do osiągnięcia większej pewności prawnej.

Komisja proponuje w związku z tym, by badania, które wiążą się z niszczeniem ludzkich 
zarodków lub są prowadzone z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek 
macierzystych zostały całkowicie wykluczone z finansowania UE. Do poszczególnych 
państw członkowskich należałaby w związku z tym decyzja o ewentualnym finansowaniu 
takich badań z ich własnych budżetów, zgodnie z zasadami etycznymi tych państw.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Badania naukowe i innowacje 
opierają się często na możliwości dostępu 
do informacji naukowych, dzielenia się 
nimi oraz ich wykorzystywania przez 
naukowców, instytucje badawcze, 
przedsiębiorstwa i obywateli. Aby 
zintensyfikować przekazywanie i 
wykorzystywanie wiedzy, przewidziany już 
w siódmym programie ramowym trwały 
dostęp do publikacji naukowych powinien 
stanowić generalną zasadę dotyczącą 
publikacji naukowych finansowanych ze 
środków publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy podjąć 
próbę zapewnienia otwartego dostępu 
online do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych ze środków 
publicznych, aby do 2020 r. generalną 
zasadą stał się otwarty dostęp do takich 
danych. W stosownych przypadkach 
koszty publikacji można pokryć z budżetu 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
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zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

zwierząt w tym celu. Działalność 
badawcza powinna być również zgodna z 
przepisami prawnymi i administracyjnymi 
oraz z obyczajami państw członkowskich.
Wszystkie działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE i z 
art. 35 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, aby ułatwić korzystanie z 
przysługującego każdemu prawa do 
profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawa 
do leczenia na warunkach ustanowionych 
w ustawodawstwach i praktykach 
krajowych.

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla, że badania podlegają prawu krajowemu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Przepisy krajowe poszczególnych 
państw członkowskich odnoszące się do 
badań naukowych z wykorzystaniem 
zarodków ludzkich i ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych
znacznie się różnią. Polityka Unii nie
powinna dążyć do harmonizacji przepisów 
krajowych. W odniesieniu do siódmego 
programu ramowego Komisja ogłosiła, że 
„będzie kontynuować obecną praktykę i 
nie będzie przekazywać komitetowi 
regulacyjnemu wniosków dotyczących 
projektów, które przewidują 
przeprowadzenie badań naukowych 
związanych z niszczeniem embrionów 
ludzkich, w tym w celu pozyskania 
komórek macierzystych”1. Zobowiązanie 
to powinno zostać włączone do niniejszego 
rozporządzenie w celu zagwarantowania 
pewności prawnej. Komisja powinna 
aktywnie wspierać badania służące 
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opracowaniu rozwiązań alternatywnych 
wobec zarodkowych komórek 
macierzystych.
__________________
1 Punkt 12 oświadczenia Komisji 
(oświadczenie dotyczące art. 6) 
załączonego do decyzji nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007–
2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest nadanie mocy prawnej zobowiązaniu Komisji podjętemu odnośnie do 
badań wykorzystujących komórki macierzyste.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na rozwój badań 
nad systemami prawnymi państw 
członkowskich, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
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międzysektorowej mobilności naukowców.

Uzasadnienie

Z uwagi na problemy prawne i etyczne związane z pewnymi typami badań naukowych, 
wniosek powinien przewidywać finansowanie także badań w dziedzinie prawa.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku projektów badawczych, 
w których badanymi lub użytkownikami 
końcowymi są ludzie, w ramach programu 
„Horyzont 2020” należy zadbać o to, aby 
wszyscy uczestnicy i wszystkie grupy 
społeczne były traktowane równo.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Otwarty dostęp

Aby zwiększyć wykorzystywanie i 
upowszechnianie wyników, a tym samym 
pobudzić europejski sektor innowacji, 
zachęca się do zapewnienia trwałego 
otwartego dostępu do publikacji będących 
rezultatem badań finansowanych w 
ramach programu „Horyzont 2020”, a 
jednocześnie do zadbania o to, by 
europejscy naukowcy mogli publikować w 
najbardziej cenionych czasopismach i na 
innych forach. Można sprzyjać otwartemu 
dostępowi do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych 
podczas badań finansowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.
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W przypadku publikacji prac będących 
rezultatem działań w ramach programu 
„Horyzont 2020” w czytelnym formacie 
umożliwiającym otwarty dostęp do nich 
koszty publikacji pokrywane są z budżetu 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

1. Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, europejską konwencją praw 
człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi, Deklaracją Helsińską 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
sprawie etycznych zasad prowadzenia 
badań medycznych z udziałem ludzi, 
konwencją Rady Europy z dnia 4 kwietnia 
1997 r. o ochronie praw człowieka i 
godności istoty ludzkiej w odniesieniu do 
zastosowań biologii i medycyny wraz z jej 
protokołami dodatkowymi oraz rezolucją 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 59/280 z 
dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
klonowania ludzi.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) badania mające na celu tworzenie 
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 

(c) działania mające na celu tworzenie 
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 
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komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.

komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które wiążą się z 
niszczeniem zarodków ludzkich;

Uzasadnienie

Poprawka ta wyklucza możliwość finansowania badań, które wiążą się z niszczeniem 
zarodków ludzkich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) badania z wykorzystaniem ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.

Uzasadnienie

Poprawka ta wyklucza możliwość finansowania badań prowadzonych z wykorzystaniem 
ludzkich zarodkowych komórek macierzystych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
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zainteresowanych państw członkowskich. 
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

członkowskich. Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją zakazu finansowania badań prowadzonych z wykorzystaniem 
ludzkich zarodkowych komórek macierzystych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
najważniejsze wyniki;

(c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
najważniejsze wyniki, a także, w 
stosownych przypadkach, informowanie o 
tych wynikach oraz ich upowszechnianie 
wśród społeczności naukowej i wśród 
ogółu społeczeństwa;
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