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Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) 

* 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o návrhu nařízení 

Rady o právním rámci Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) 

(KOM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS)) 

 

(Postup konzultace) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0467), 

- s ohledem na článek 171 a čl. 172 odst. 1 Smlouvy o ES, podle kterých Rada 

konzultovala s Parlamentem (C6-0306/2008), 

- s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0007/2009), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 

odpovídajícím způsobem; 

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit návrh Komise; 

5. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Zatímco tradiční podpora využívání 

a rozvoje evropských výzkumných 

infrastruktur měla většinou podobu grantů 

poskytovaných zavedeným výzkumným 

infrastrukturám v členských státech, 

v posledních letech se ukazuje, že je nutné 

přijmout další opatření, která by 

(3) Zatímco tradiční podpora využívání 

a rozvoje evropských výzkumných 

infrastruktur měla většinou podobu grantů 

poskytovaných zavedeným výzkumným 

infrastrukturám v členských státech, 

v posledních letech se ukazuje, že je nutné 

přijmout další opatření, která by 



stimulovala rozvoj nových struktur 

vytvořením vhodného právního rámce 

usnadňujícího jejich zřizování a provoz 

na úrovni Společenství. 

stimulovala rozvoj nových struktur nebo 

modernizovala stávající struktury s cílem 

optimalizovat jejich využití vytvořením 

vhodného právního rámce usnadňujícího 

jejich zřizování a provoz na úrovni 

Společenství. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) O nutnosti těchto opatření opakovaně 

hovořily jak na politické úrovni členské 

státy a orgány Společenství, tak různé 

subjekty, které v Evropě působí v oblasti 

výzkumu, jako jsou podniky, výzkumná 

střediska a univerzity. 

(4) O nutnosti těchto opatření opakovaně 

hovořily jak na politické úrovni členské 

státy a orgány Společenství, tak různé 

subjekty, které v Evropě působí v oblasti 

výzkumu, jako jsou podniky, výzkumná 

střediska, univerzity a zejména Evropské 

strategické fórum pro výzkumné 

infrastruktury (ESFRI). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Výzkumná infrastruktura, která bude 

zřízena podle tohoto nařízení pod názvem 

evropská výzkumná infrastruktura (ERI), 

by měla usilovat o usnadnění a podporu 

výzkumu celoevropského zájmu. Tento 

úkol by měl být plněn na nevýdělečném 

základě, tzn. nemělo by být nabízeno 

provádění prací nebo zásobování a/nebo 

poskytování služeb, které by mohly 

narušovat hospodářskou soutěž. 

Za určitých podmínek by však mělo být 

ERI povoleno vykonávat omezenou 

hospodářskou činnost s cílem podpořit 

inovace, znalosti a převod technologií. 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 



Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Na rozdíl od společných 

technologických iniciativ, které jsou 

zakládány jako společné podniky, v nichž 

je Společenství členem a do nichž finančně 

přispívá, by evropská výzkumná 

infrastruktura (dále jen „ERI“) neměla 

být chápána jako subjekt Společenství 

ve smyslu článku 185 finančního nařízení, 

ale jako právní subjekt, jehož nemusí být 

Společenství nutně členem a do něhož 

finančně nepřispívá ve smyslu čl. 108 odst. 

2 písm. f) finančního nařízení.  

(7) Na rozdíl od společných 

technologických iniciativ, které jsou 

zakládány jako společné podniky, v nichž 

je Společenství členem a do nichž finančně 

přispívá, by ERI neměla být chápána jako 

subjekt Společenství ve smyslu článku 185 

finančního nařízení, ale jako právní 

subjekt, jehož není Společenství členem 

a do něhož finančně nepřispívá ve smyslu 

čl. 108 odst. 2 písm. f) finančního nařízení. 

To by nemělo platit v případech, kdy 

se Společenství stane členem ERI, 

do které finančně přispívá v souladu 

s čl. 185 odst. 1 finančního 

nařízení.Veškeré financování ERI 

ze strany Společenství by se ve všech 

případech mělo zakládat na příslušných 

ustanoveních finančního nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Vzhledem k tomu, že podle článků 164 

a 165 Smlouvy se členské státy 

a Společenství při plánování a provádění 

svých výzkumných činností vzájemně 

doplňují a postupují v úzké spolupráci, 

mělo by být ponecháno na členských 

státech, aby samy nebo v součinnosti 

s dalšími kvalifikovanými subjekty určily 

své potřeby při zřizování výzkumných 

infrastruktur na základě své vlastní činnosti 

v oblasti výzkumu a technologického 

rozvoje a s ohledem na požadavky 

Společenství. Z téhož důvodu by mělo být 

členství v ERI otevřeno všem členským 

státům, které o to projeví zájem, a měla 

by existovat možnost zapojení třetích zemí 

splňujících určitá kritéria 

a specializovaných mezivládních 

(8) Vzhledem k tomu, že podle článků 164 

a 165 Smlouvy se členské státy 

a Společenství při plánování a provádění 

své výzkumné činnosti vzájemně doplňují 

a postupují v úzké spolupráci, mělo by být 

ponecháno na členských státech, aby určily 

své potřeby při zřizování výzkumných 

infrastruktur na základě své vlastní činnosti 

v oblasti výzkumu a technického rozvoje 

a s ohledem na požadavky Společenství. 

Z téhož důvodu by mělo být členství v ERI 

otevřeno všem členským státům, které o to 

projeví zájem, a měla by existovat možnost 

zapojení třetích zemí splňujících určitá 

kritéria a specializovaných mezivládních 

organizací. 



organizací. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Úkolem evropské výzkumné 

infrastruktury (dále jen „ERI“) založené 

podle tohoto nařízení by mělo být zřízení 

a provoz výzkumné infrastruktury. Tento 

úkol by měl být plněn na nevýdělečném 

základě, aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže. Za určitých 

podmínek by však mělo být ERI povoleno 

vykonávat omezenou hospodářskou 

činnost s cílem podpořit inovace, znalosti 

a převod technologií. Zřizování 

výzkumných infrastruktur se statusem ERI 

neznamená, že by výzkumné infrastruktury 

celoevropského zájmu, které mají jinou 

právní formu, nemohly být uznány 

za infrastruktury přispívající k plnění 

plánu vypracovaného Evropským 

strategickým fórem pro výzkumné 

infrastruktury (ESFRI) a k pokroku 

evropského výzkumu. Komise zajistí 

informovanost členů ESFRI a dalších 

zúčastněných stran o těchto alternativních 

právních formách. 

(9) Zřizování výzkumných infrastruktur 

se statusem ERI podle tohoto nařízení 

neznamená, že by výzkumné infrastruktury 

celoevropského zájmu, které mají jinou 

právní formu, nemohly být uznány 

za infrastruktury přispívající k pokroku 

evropského výzkumu. Komise zajistí 

informovanost zúčastněných stran o těchto 

alternativních právních formách. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podle střednědobých až dlouhodobých 

předpovědí by měly výzkumné 

infrastruktury tím, že účinně podpoří 

evropské výzkumné činnosti, přispět 

k zachování vynikající kvality výzkumu 

Společenství a konkurenceschopnosti jeho 

hospodářství. Pro dosažení tohoto cíle 

by měly být skutečně přístupné celé 

(10) Podle střednědobých až dlouhodobých 

předpovědí by měly výzkumné 

infrastruktury tím, že účinně podpoří 

evropskou výzkumnou činnost, přispět 

k zachování vynikající kvality výzkumu 

Společenství a konkurenceschopnosti jeho 

hospodářství. Pro dosažení tohoto cíle by 

měly být skutečně široce přístupné celé 



evropské vědecké obci a měly by být 

zaměřeny na zvyšování evropských 

vědeckých kapacit nad současnou úroveň, 

a tak přispívat k rozvoji evropského 

výzkumného prostoru.  

evropské výzkumné obci, a to v souladu 

s pravidly stanovenými v jejich stanovách, 
a měly by být zaměřeny na rozšiřování 

evropských vědeckých kapacit nad 

současnou úroveň, a přispívat tak k rozvoji 

evropského výzkumného prostoru, 

zejména na základě podpory součinnosti 

s politikou soudržnosti.  

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

   (10a) Nové výzkumné infrastruktury by 

měly případně vzít v úvahu zejména to, 

že z hlediska dlouhodobého dosahování 

lepších výsledků v oblasti výzkumu, 

inovací a ekonomické 

konkurenceschopnosti je důležité 

rozvinout potenciál pro dosahování 

vysoké kvality výzkumu v regionech, 

kterých se týká konvergenční cíl. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Z důvodů transparentnosti by mělo být 

rozhodnutí o zřízení ERI zveřejněno 

v Úředním věstníku Evropské unie. Z téhož 

důvodu by měl být k rozhodnutí přiložen 

výňatek ze stanov, který by obsahoval 

základní informace o infrastruktuře. 

(12) Z důvodů transparentnosti by mělo být 

rozhodnutí o zřízení výzkumné 

infrastruktury se statusem ERI zveřejněno 

v Úředním věstníku Evropské unie. Z téhož 

důvodu by měl být k rozhodnutí přiložen 

výňatek ze stanov, který by obsahoval 

základní informace o infrastruktuře. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 



Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) ERI musí sdružovat přinejmenším tři 

členské státy, k nimž se mohou připojit 

určité třetí země a specializované 

mezivládní organizace. ERI by proto měla 

být považována za mezinárodní subjekt 

nebo organizaci pro účely použití směrnice 

Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 

2006 o společném systému daně z přidané 

hodnoty, směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 

25. února 1992 o obecné úpravě, držení, 

pohybu a sledování výrobků podléhajících 

spotřební dani a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 

31. března 2004 o koordinaci postupů 

při zadávání veřejných zakázek na stavební 

práce, dodávky a služby, v souladu 

s pravidly státní podpory. Členské státy 

a účastnící se třetí země by měly za účelem 

efektivní podpory výzkumné činnosti ERI 

přijmout veškerá možná opatření, která 

by ERI poskytla co nejširší osvobození 

od ostatních daní. 

(14) ERI musí sdružovat přinejmenším tři 

členské státy, k nimž se mohou připojit 

určité třetí země a specializované 

mezivládní organizace. Jedním z hlavních 

ustanovení tohoto nařízení by proto mělo 

být, že ERI by měla být považována 

za mezinárodní subjekt nebo organizaci 

pro účely použití směrnice Rady 

2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 

o společném systému daně z přidané 

hodnoty, směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 

25. února 1992 o obecné úpravě, držení, 

pohybu a sledování výrobků podléhajících 

spotřební dani a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 

31. března 2004 o koordinaci postupů 

při zadávání veřejných zakázek na stavební 

práce, dodávky a služby, v souladu 

s pravidly státní podpory. Členské státy 

a účastnící se třetí země by měly za účelem 

efektivnější podpory výzkumné činnosti 

ERI, jež by vedla k její vetší 

konkurenceschopnosti na celosvětové 

úrovni, přijmout veškerá možná opatření, 

která by ERI poskytla co nejširší 

osvobození od ostatních daní.“ 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Je nutné zajistit na jedné straně to, 

aby ERI mohla pružně měnit své stanovy, 

a na druhé straně to, aby Společenství, 

které ERI zřizuje, neztratilo kontrolu nad 

některými jejími základními prvky. Jestliže 

se změna týká záležitosti, která je obsažena 

ve výňatku ze stanov přiloženému 

k rozhodnutí o zřízení ERI, musí být ještě 

před tím, než nabude účinnosti, schválena 

rozhodnutím Komise, které bude přijato 

stejným způsobem jako rozhodnutí 

o zřízení ERI, protože informace uvedené 

(17) Je nutné zajistit na jedné straně to, 

aby ERI mohla pružně měnit své stanovy, 

a na druhé straně to, aby Společenství, 

které výzkumnou infrastrukturu 

se statusem ERI zřizuje, neztratilo kontrolu 

nad některými jejími základními prvky. 

Jestliže se změna týká záležitosti, která je 

obsažena ve výňatku ze stanov přiloženém 

k rozhodnutí o zřízení ERI, musí být ještě 

před tím, než nabude účinnosti, schválena 

rozhodnutím Komise, které bude přijato 

stejným způsobem jako rozhodnutí 



v tomto rozhodnutí se považují za zásadní. 

Jakékoli jiné změny by měly být oznámeny 

Komisi, která má možnost k nim vyjádřit 

námitky, pokud jsou podle jejího názoru 

v rozporu s tímto nařízením. Pokud 

Komise nevznese žádné námitky, měla 

by zveřejnit příslušné oznámení 

se stručným shrnutím změny. 

o zřízení ERI, protože informace uvedené 

v tomto rozhodnutí se považují za zásadní. 

Jakékoli jiné změny by měly být oznámeny 

Komisi, která má možnost k nim vyjádřit 

námitky, pokud jsou podle jejího názoru 

v rozporu s tímto nařízením. Pokud 

Komise nevznese žádné námitky, měla 

by zveřejnit příslušné oznámení 

se stručným shrnutím změny. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) ERI může získávat formou 

spolufinancování finanční prostředky 

z nástrojů politiky soudržnosti v souladu 

s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 

11. července 2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

(20) ERI může získávat formou 

spolufinancování finanční prostředky 

z nástrojů politiky soudržnosti v souladu 

s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 

11. července 2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 

a v souladu s nařízením Rady 

(ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 

2006 o Fondu soudržnosti1. 

 ___________ 

1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 79. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Vzhledem k tomu, že se ERI zřizuje 

podle práva Společenství, měla 

by se kromě práva státu, v němž má sídlo, 

řídit i právem Společenství. Může se však 

stát, že ERI bude provozovat svou činnost 

v některém jiném státě. V takovém případě 

by se ve věcech veřejného zdraví, zdraví 

a bezpečnosti při práci, ochrany životního 

(22) Vzhledem k tomu, že se ERI zřizuje 

podle práva Společenství, měla 

by se kromě práva státu, v němž má sídlo, 

řídit i právem Společenství. Může se však 

stát, že ERI bude provozovat svou činnost 

v některých jiných státech. V takovém 

případě by se ve věcech veřejného zdraví, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 



prostředí, nakládání s nebezpečnými 

látkami a vydávání nutných povolení měla 

řídit právem tohoto státu. ERI by se dále 

měla řídit svými stanovami přijatými 

v souladu s výše uvedenými zdroji práva 

a prováděcími pravidly dodržujícími tyto 

stanovy. 

ochrany životního prostředí, nakládání 

s nebezpečnými látkami a vydávání 

nutných povolení měla řídit právem těchto 

států. ERI by se dále měla řídit svými 

stanovami přijatými v souladu s výše 

uvedenými zdroji práva a prováděcími 

předpisy dodržujícími tyto stanovy. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pro zajištění dostatečné kontroly 

dodržování tohoto nařízení by ERI měla 

Komisi předkládat výroční zprávy a měla 

by ji informovat o jakýchkoli okolnostech, 

které by mohly vážně ohrozit plnění úkolů 

ERI. Jestliže se Komise bude na základě 

výroční zprávy nebo jiných zdrojů 

domnívat, že ERI svým jednáním vážně 

porušuje toto nařízení nebo jiné použitelné 

předpisy, požádá ERI a/nebo jeho členy 

o vysvětlení nebo o přijetí opatření 

V mimořádných případech, a pokud 

nebudou přijata nápravná opatření, může 

Komise zrušit rozhodnutí o zřízení ERI; 

jeho důsledkem je ukončení činnosti ERI. 

(23) Pro zajištění dostatečné kontroly 

dodržování tohoto nařízení by ERI měla 

Komisi předkládat výroční zprávy a měla 

by ji informovat o všech okolnostech, které 

by mohly vážně ohrozit dosažení jejího 

cíle. Jestliže se Komise bude na základě 

výroční zprávy nebo jiných zdrojů 

domnívat, že ERI svým jednáním vážně 

porušuje toto nařízení nebo jiné použitelné 

předpisy, požádá ERI a/nebo její členy 

o vysvětlení nebo o přijetí opatření. 

V mimořádných případech a pokud 

nebudou přijata nápravná opatření, může 

Komise zrušit rozhodnutí o zřízení ERI; 

jeho důsledkem je ukončení činnosti ERI. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (23a) Stejně jako v případě pravidelné 

aktualizace plánu ESFRI by měla Komise 

poskytovat Evropskému parlamentu 

pravidelné informace o stavu rozvoje ERI 

v rámci evropského výzkumného prostru, 

které by byly doprovázeny hodnocením 

a doporučeními Komise v této oblasti. 

 



Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Vzhledem k tomu, že cílů 

navrhovaného opatření, tedy vytvoření 

rámce pro evropské výzkumné 

infrastruktury zřizované několika 

členskými státy, nelze z důvodů 

nadnárodní povahy tohoto problému 

uspokojivě dosáhnout na úrovni členských 

států v rámci jejich vnitrostátních ústavních 

systémů, lze těchto cílů lépe dosáhnout 

na úrovni Společenství. Společenství proto 

může přijmout opatření v souladu 

se zásadou subsidiarity podle článku 5 

Smlouvy. V souladu se zásadou 

proporcionality, stanovenou v daném 

článku, nepřekročí toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení 

uvedených cílů. 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Článek 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tímto nařízením se vytváří rámec, který 

vymezuje požadavky na zřízení Evropské 

výzkumné infrastruktury (dále jen „ERI“), 

jeho postupy a jeho účinky. 

1. Tímto nařízením se vytvářejí požadavky 

na zřízení výzkumné infrastruktury 

celoevropského zájmu se statusem 

evropské výzkumné infrastruktury 
(dále jen „ERI“) a jeho postupy. 

2. Použije se na výzkumné infrastruktury 

celoevropského zájmu. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Výzkumná struktura celoevropského 



zájmu je zařízení zahrnující zdroje 

a související služby, které vědecká obec 

může využívat k provádění špičkového 

výzkumu v jednotlivých oborech. Tato 

definice se vztahuje na základní vědecké 

vybavení nebo sady přístrojů; na zdroje 

založené na znalostech, například sbírky, 

archivy nebo strukturované vědecké 

informace; na infrastruktury 

informačních a komunikačních 

technologií, například Grid, počítačové 

a programové vybavení, komunikační 

prostředky a na veškeré další subjekty 

jedinečné povahy, které jsou nutné 

k dosažení vynikajících výzkumných 

výsledků. Tyto výzkumné infrastruktury 

se mohou nacházet na jednom nebo 

na více místech (organizovaná síť zdrojů). 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úkol a další činnosti Cíl a činnost ERI 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Úkolem ERI je zřízení a provoz 

výzkumné infrastruktury. 

1. Cílem ERI je usnadňovat a podporovat 

výzkum celoevropského zájmu buď 

prostřednictvím stávající evropské 

infrastruktury nebo nové infrastruktury, 

kterou společně zřídilo několik členských 

států. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 

 



Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. ERI tento úkol plní na nevýdělečném 

základě. Může však provádět hospodářské 

činnosti menšího rozsahu, které úzce 

souvisejí s jejím posláním a neohrožují 

jeho plnění. 

2. Činnost, kterou ERI vykonává, má 

nevýdělečnou povahu. Může však 

provádět hospodářskou činnost menšího 

rozsahu, která úzce souvisí s jejím cílem 

a neohrožuje jeho plnění, přičemž příjem 

z této činnosti se použije výhradně 

k dosažení tohoto cíle.  

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  3a. ERI věnuje zvláštní pozornost 

patentům a dalším právům a zájmům 

duševního vlastnictví majetkové hodnoty, 

které vznikají v důsledku její činnosti, 

a podává o nich Komisi informace 

ve formě každoroční zprávy. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Požadavky týkající se infrastruktury Obecné požadavky 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výzkumná infrastruktura zřízená ERI 

splňuje následující požadavky: 

Výzkumná infrastruktura se statusem ERI 

splňuje následující požadavky: 

 

Pozměňovací návrh  25 



Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) představuje přidanou hodnotu při vývoji 

evropského výzkumného prostoru a přináší 

výrazná zlepšení v příslušných vědeckých 

a technologických oblastech 

na mezinárodní úrovni; 

b) představuje přínos při vývoji evropského 

výzkumného prostoru, jehož součástí je 

mj. i rozvoj výzkumného potenciálu 

ve všech regionech EU a zdokonalení 

výzkumných metod, a přináší výrazná 

zlepšení v příslušných specializovaných 

vědeckotechnických oblastech 

na mezinárodní úrovni; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) je skutečně přístupná evropské vědecké 

obci složené z vědců z členských států 

a ze zemí, které jsou přidruženy 

k programům Společenství pro výzkum, 

technologický rozvoj a demonstrace a 

c) je v souladu s pravidly uvedenými 

v jejích stanovách skutečně přístupná 

evropské vědecké obci složené 

z výzkumných pracovníků z členských 

států a ze zemí, které jsou přidruženy 

k programům Společenství pro výzkum, 

technologický rozvoj a demonstrace;  

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. ca (nové)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) přispívá k odborné přípravě mladých 

výzkumných pracovníků; a  

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. da (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



  da) umožňuje zvýšit účinnost 

interdisciplinárního výzkumu na základě 

koncentrace výzkumných projektů 

v určitém časovém období. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výzkumná infrastruktura se statusem ERI 

předkládá se svou žádostí posouzení 

dopadu. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členové evropské infrastruktury 

se statusem ERI vyčlení nezbytné lidské 

a finanční zdroje na její založení a provoz. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Žádosti o zřízení ERI Žádost  

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 - návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Subjekty, které žádají o zřízení ERI 

(dále jen „žadatelé“), předloží žádost 

Komisi. Žádost se podává písemně 

1. Subjekty, které žádají o zřízení 

výzkumné infrastruktury se statusem ERI 

(dále jen „žadatelé“), předloží žádost 



v jednom z úředních jazyků Společenství 

a obsahuje: 

Komisi. Žádost se podává písemně 

v jednom z úředních jazyků Společenství 

a obsahuje: 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) žádost o zřízení ERI adresovanou 

Komisi; 

a) žádost o zřízení výzkumné 

infrastruktury se statusem ERI 

adresovanou Komisi; 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) technický a vědecký popis výzkumné 

infrastruktury, kterou ERI zřídí a bude 

provozovat, zejména s ohledem 

na požadavky stanovené v článku 3. 

c) technický a vědecký popis výzkumné 

infrastruktury se statusem ERI a dále její 

sociálně ekonomické účinky a příspěvek 

k dosažení konvergenčních cílů EU, 
zejména s ohledem na požadavky 

stanovené v článku 3; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise žádost vyhodnotí. 

Při hodnocení může požádat o stanovisko 

nezávislé odborníky, zejména v oblasti 

plánované činnosti ERI. Výsledek 

hodnocení sdělí žadatelům a v případě 

potřeby je požádá, aby v přiměřené lhůtě 

svou žádost doplnili nebo pozměnili. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  36 



Návrh nařízení 

Čl. 5 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rozhodnutí o žádosti Vyhodnocení žádosti a rozhodnutí 

Pozměňovací návrh 37 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. – -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Komise žádost vyhodnotí. 

Při hodnocení je povinna požádat 

o stanovisko nezávislé odborníky, zejména 

v oblasti plánované činnosti ERI. 

Výsledek hodnocení sdělí žadatelům 

a v případě potřeby je požádá, 

aby v přiměřené lhůtě svou žádost doplnili 

nebo pozměnili. 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise na základě výsledků hodnocení 

podle čl. 4 odst. 2 a v souladu s postupem 

uvedeným v článku 21: 

1. Komise na základě výsledků hodnocení 

podle čl. 5 odst. 1 a potřeb stanovených 

v evropském plánu pro výzkumné 

infrastruktury sestaveným ESFRI a v 

souladu s postupem uvedeným v článku 

21: 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přijme rozhodnutí o zřízení ERI, jakmile 

se ujistí, že byly splněny požadavky 

stanovené v tomto nařízení, nebo 

a) přijme rozhodnutí o zřízení výzkumné 

infrastruktury se statusem ERI, jakmile 

se ujistí, že byly splněny požadavky 

stanovené v tomto nařízení, nebo 



 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Rozhodnutí o žádosti se sdělí žadatelům. 

Rozhodnutí o zřízení ERI se rovněž 

zveřejní v řadě L Úředního věstníku 

Evropské unie. 

2. Rozhodnutí o žádosti se sdělí žadatelům. 

Rozhodnutí o zřízení výzkumné 

infrastruktury se statusem ERI se rovněž 

zveřejní v řadě L Úředního věstníku 

Evropské unie. V případě zamítnutí 

žádosti budou mít žadatelé přístup 

k hodnotící zprávě. 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  1a. V případě infrastruktur majících jinou 

právní formu přestává původní právní 

subjekt existovat k datu uvedeném v 

odstavci 1, přičemž ERI bude z titulu 

právního nástupnictví působit jako jeho 

nástupce; 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Název ERI obsahuje slova „evropská 

výzkumná infrastruktura“ nebo zkratku 

„ERI“. 

2. Název ERI obsahuje slova „evropská 

výzkumná infrastruktura“ nebo zkratku 

„ERI“ a odkaz na oblast výzkumné 

činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 



Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. ERI musí být vždy složena z minimálně 

tří členských států. Další členské státy k ní 

mohou kdykoli přistoupit za spravedlivých 

a přiměřených podmínek uvedených 

ve stanovách.  

2. ERI musí být vždy složena minimálně ze 

tří členských států. Další členské státy, třetí 

země a mezinárodní organizace k ní 

mohou kdykoli přistoupit za spravedlivých 

a přiměřených podmínek uvedených 

ve stanovách.  

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Každý členský stát nebo třetí země může 

být při výkonu práv a při plnění povinností, 

které byly stanoveny pro členy ERI, 

zastoupen jedním nebo více veřejnými 

subjekty, včetně regionů, nebo 

soukromými subjekty pověřenými veřejnou 

službou. 

4. Každý členský stát nebo třetí země může 

být při výkonu práv a při plnění povinností, 

které byly stanoveny pro členy ERI, 

zastoupen na shromáždění členů jedním 

nebo více veřejnými subjekty, včetně 

regionů, nebo soukromými subjekty 

pověřenými veřejnou službou. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Třetí země a mezivládní organizace 

žádající o členství v ERI uznávají právní 

subjektivitu a způsobilost ERI podle čl. 6 

odst. 1 a 2 a skutečnost, že se na ni vztahují 

pravidla stanovená za použití článku 16. 

5. Třetí země a mezivládní organizace 

žádající o členství v ERI uznávají právní 

subjektivitu a způsobilost ERI na svých 

územích a ve svých organizacích podle 

čl. 6 odst. 1 a 2 a skutečnost, že se na ni 

vztahují pravidla stanovená za použití 

článku 16. 

 V případě, že ERI využívá finanční 

prostředky Společenství, zachovají 

si mezinárodní či mezivládní členové ERI 

svůj status ERI pouze v případě, 

že se zaváží k zasílání výsledků interních 

a externích auditů Evropskému účetnímu 

dvoru a internímu auditorovi Komise. 

 



Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  6a. Pokud by se Společenství stalo členem 

ERI buď přímo nebo na základě 

jakéhokoli prostředníka, bude o tom 

Komise okamžitě informovat obě složky 

rozpočtového orgánu. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) úkoly a činnosti ERI; b) cíl a činnost ERI; 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) práva a povinnosti členů, včetně 

povinnosti přispívat k vyrovnanému 

rozpočtu; 

e) práva a povinnosti členů, včetně 

povinnosti přispívat k vyrovnanému 

rozpočtu a hlasovacího práva; 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

 Čl. 9 – odst. 1 – písm. h – bod i  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) politiky přístupu uživatelů; i) politiky přístupu uživatelů založené 

na vynikající kvalitě výzkumu; 

 

Pozměňovací návrh  51 



Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. h – podbod ia (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ia) investiční politiky; 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. h – podbod via (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  via) antidiskriminační politiky, zejména 

s přihlédnutím k rovnosti mužů a žen 

a k rovným příležitostem zdravotně 

postižených osob; 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. ja (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ja) dohodu ohledně osoby, která smí 

nakládat s patenty a dalšími právy a zájmy 

duševního vlastnictví, které vznikají v 

důsledku činnosti ERI, a ohledně využití 

příjmů plynoucích z těchto práv; 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. ERI uzavře vhodné pojištění, které 

pokryje veškerá rizika související s její 

činností. 

6. ERI uzavře vhodné pojištění, které 

pokryje veškerá rizika související s její 

výstavbou a jejím provozem. 

Pozměňovací návrh  55 

 

Návrh nařízení 



Čl. 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční prostředky Společenství lze ERI 

poskytnout výhradně v souladu s hlavou VI 

nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 

ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 

Evropských společenství. ERI může být 

rovněž financována v rámci politiky 

soudržnosti, v souladu s příslušnými 

právními předpisy Společenství. 

Finanční prostředky Společenství lze ERI 

poskytnout výhradně v souladu s hlavou VI 

nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 

ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 

Evropských společenství. ERI může být 

rovněž financována v rámci politiky 

soudržnosti, v souladu s příslušnými 

právními předpisy Společenství. 

 Pokud by se Společenství stalo někdy 

v budoucnu členem ERI buď přímo nebo 

na základě jakéhokoli prostředníka, bude 

tato ERI považována za zařízení s právní 

subjektivitou podle článku 185 finančního 

nařízení. To platí také pro ERI, která 

získává příspěvky (provozní subvence) 

podle článku 185 finančního nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) právem Společenství, zejména tímto 

nařízením a rozhodnutími uvedenými 

v čl. 5 odst. 1 písm. a) a v čl. 10 odst. 1;  

a) právem Společenství, zejména tímto 

nařízením a rozhodnutími uvedenými 

v čl. 5 odst. 1 písm. a) a v čl. 10 odst. 1 a 

případně finančním nařízením; 

 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Jestliže nebude zjednána náprava, může 

Komise zrušit rozhodnutí o zřízení ERI. 

Toto se oznámí ERI a zveřejní v řadě L 

Úředního věstníku Evropské unie. Vede 

5. Jestliže nebude zjednána náprava, může 

Komise zrušit rozhodnutí o zřízení 

výzkumné infrastruktury se statusem ERI. 

Toto se oznámí ERI a zveřejní v řadě L 



k ukončení činnosti ERI. Úředního věstníku Evropské unie. Vede 

k ukončení činnosti ERI. 

 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 5a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise předloží Evropskému 

parlamentu a Radě výroční zprávu 

o činnosti a oznámí jim veškerá 

rozhodnutí přijatá podle odstavců 3 až 5. 

 

 

 


