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Právny rámec Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) * 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu nariadenia 

Rady o právnom rámci Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) 

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

(Konzultačný postup) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0467), 

– so zreteľom na článok 171 a článok 172 prvý odsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 

Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0306/2008), 

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0007/2009), 

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie; 

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 

Zmluvy o ES; 

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 

schváleného textu; 

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; 

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(3) Zatiaľ čo tradičná podpora pre využitie 

a rozvoj Európskych výskumných 

infraštruktúr mala v podstate formu 

grantov v prospech zriadených 

výskumných infraštruktúr v členských 

štátoch, za posledné roky sa ukázala 

nutnosť ďalšieho úsilia na stimulovanie 

rozvoja nových štruktúr prostredníctvom 

vytvorenia právneho rámca, ktorý by 

uľahčil ich zriadenie a prevádzku na úrovni 

Spoločenstva. 

(3) Zatiaľ čo tradičná podpora pre využitie 

a rozvoj európskych výskumných 

infraštruktúr mala v podstate formu 

grantov v prospech zriadených 

výskumných infraštruktúr v členských 

štátoch, za posledné roky sa ukázala 

nutnosť ďalšieho úsilia na stimulovanie 

rozvoja nových štruktúr alebo 

modernizácie existujúcich štruktúr 

s cieľom optimalizovať ich využitie 

prostredníctvom vytvorenia právneho 

rámca, ktorý by uľahčil ich zriadenie 



a prevádzku na úrovni Spoločenstva. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) Túto nutnosť vyjadrili pri mnohých 

príležitostiach tak členské štáty a inštitúcie 

Spoločenstva na politickej úrovni, ako aj 

mnohí aktéri v rámci Európskej výskumnej 

komunity, ako sú podniky, výskumné 

strediská a univerzity. 

(4) Túto nutnosť vyjadrili pri mnohých 

príležitostiach tak členské štáty a inštitúcie 

Spoločenstva na politickej úrovni, ako aj 

mnohí aktéri v rámci európskej výskumnej 

komunity, ako sú podniky, výskumné 

strediská, univerzity, a najmä Európske 

strategické fórum pre výskumné 

infraštruktúry (ESFRI). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (6a) Cieľom výskumnej infraštruktúry, 

ktorá má byť v zmysle tohto nariadenia 

zriadená ako Európska výskumná 

infraštruktúra (ERI), by malo byť 

uľahčovanie a podpora výskumu 

v celoeurópskom záujme. Tento cieľ by 

mala plniť na neziskovej báze, t. j. nemala 

by vykonávať činnosti ani poskytovať 

dodávky a/alebo služby, ktoré by mohli 

narušiť hospodársku súťaž. Aby sa však 

podporila inovácia a prenos poznatkov 

a technológie, malo by sa ERI umožniť, 

aby za určitých podmienok vykonávala 

obmedzenú hospodársku činnosť. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(7) Na rozdiel od Spoločných 

technologických iniciatív (JTI) 

konštituovaných ako spoločné podniky, 

ktorých členom je Spoločenstvo a ktorým 

poskytuje finančné príspevky, Európska 

výskumná infraštruktúra (ďalej len 

„ERI“) by sa nemala chápať ako orgán 

Spoločenstva v zmysle článku 185 

rozpočtového nariadenia, ale ako 

právnický subjekt, ktorého členom nemusí 

byť nevyhnutne Spoločenstvo a ktorému 

neposkytuje finančné príspevky v zmysle 

článku 108 ods. 2 písm. f) rozpočtového 

nariadenia. 

(7) Na rozdiel od spoločných 

technologických iniciatív (JTI) 

vytváraných ako spoločné podniky, ktorých 

členom je Spoločenstvo a ktorým 

poskytuje finančné príspevky, ERI by sa 

nemala chápať ako orgán Spoločenstva 

v zmysle článku 185 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách, ale ako právny 

subjekt, ktorého členom nemusí byť 

nevyhnutne Spoločenstvo a ktorému 

neposkytuje finančné príspevky v zmysle 

článku 108 ods. 2 písm. f) rozpočtového 

nariadenia. Toto sa neuplatní v prípadoch, 

keď sa Spoločenstvo stane členom ERI a 

poskytne príslušný finančný príspevok 

uvedený v článku 185 ods. 1 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. Každý prípad 

financovania ERI z prostriedkov 

Spoločenstva by však mal byť v súlade s 

príslušnými ustanoveniami nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na úzku spoluprácu 

členských štátov a Spoločenstva pri 

programovaní a realizácii svojich 

výskumných aktivít doplnkovým 

spôsobom, ako je stanovené v článkoch 

164 a 165 zmluvy, malo by byť na 

členských štátoch, ktoré majú záujem, aby 

samostatne alebo spoločne s inými 

kvalifikovanými subjektmi vymedzili svoje 

potreby na zriadenie výskumných 

infraštruktúr na základe svojich 

výskumných a technologicko-vývojových 

činností a podľa požiadaviek Spoločenstva. 

Z tých istých dôvodov by členstvo v ERI 

malo byť otvorené pre členské štáty, ktoré 

majú záujem, za možnej účasti 

kvalifikovaných tretích krajín 

a špecializovaných medzivládnych 

(8) Vzhľadom na úzku spoluprácu 

členských štátov a Spoločenstva pri 

programovaní a realizácii svojich 

výskumných aktivít doplnkovým 

spôsobom, ako je stanovené v článkoch 

164 a 165 zmluvy, malo by byť na 

členských štátoch, ktoré majú záujem, aby 

určili svoje potreby pokiaľ ide o zriadenie 

výskumných infraštruktúr na základe 

svojich výskumných a technologicko-

vývojových činností a podľa požiadaviek 

Spoločenstva. Z tých istých dôvodov by 

členstvo v ERI malo byť otvorené pre 

členské štáty, ktoré majú záujem, za 

možnej účasti kvalifikovaných tretích 

krajín a špecializovaných medzivládnych 

organizácií. 



organizácií. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(9) Európska výskumná infraštruktúra 

(ďalej len „ERI“), zriadená podľa tohto 

nariadenia, by mala mať za úlohu 

zriadenie a prevádzkovanie výskumnej 

infraštruktúry. Toto by mala urobiť na 

neziskovej báze, aby sa predišlo narušeniu 

hospodárskej súťaže. Aby sa podporila 

inovácia a prenos poznatkov 

a technológie, ERI by sa malo umožniť, 

aby za určitých podmienok vykonávala 

isté obmedzené hospodárske činnosti. 
Zriadením výskumných infraštruktúr ako 

ERI sa nevylučuje, aby výskumné 

infraštruktúry celoeurópskeho záujmu, 

ktoré majú inú právnu formu, mohli byť 

takisto uznané za infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k implementácii cestovnej 

mapy vyvinutej Európskym strategickým 

fórom pre výskumné infraštruktúry 

(ESFRI) a k pokroku európskeho 

výskumu. Komisia zabezpečí, aby členovia 

ESFRI a iné zainteresované strany boli 

informovaní o týchto alternatívnych 

legálnych formách. 

(9) Zriadením výskumných infraštruktúr 

ako ERI podľa tohto nariadenia sa 

nevylučuje, aby výskumné infraštruktúry 

celoeurópskeho záujmu, ktoré majú inú 

právnu formu, mohli byť takisto uznané za 

infraštruktúry, ktoré prispievajú k pokroku 

európskeho výskumu. Komisia zabezpečí, 

aby zainteresované strany boli informované 

o týchto alternatívnych právnych formách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(10) Výskumné infraštruktúry by mali 

prostredníctvom účinnej podpory 

európskych výskumných aktivít pomáhať 

pri zabezpečení špičkového vedeckého 

výskumu Spoločenstva 

a konkurencieschopnosti jeho hospodárstva 

na základe strednodobých a dlhodobých 

(10) Výskumné infraštruktúry by mali 

prostredníctvom účinnej podpory 

európskych výskumných aktivít pomáhať 

pri zabezpečení špičkového vedeckého 

výskumu Spoločenstva 

a konkurencieschopnosti jeho hospodárstva 

na základe strednodobých a dlhodobých 



predpovedí. Na dosiahnutie tohto by mali 

byť účinne otvorené pre celú európsku 

výskumnú komunitu a mali by mať snahu 

zvýšiť európske vedecké spôsobilosti nad 

rámec súčasného stavu, a tým prispieť 

k rozvoju Európskej výskumnej oblasti.  

predpovedí. Na dosiahnutie tohto by mali 

byť účinne otvorené pre celú európsku 

výskumnú komunitu v súlade s pravidlami 

stanovenými v ich štatútoch a mali by mať 

snahu zvýšiť európske vedecké 

spôsobilosti nad rámec súčasného stavu, a 

tým prispieť k rozvoju Európskej 

výskumnej oblasti, najmä podporovaním 

synergií s politikou súdržnosti EÚ.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

   (10a) Nové výskumné infraštruktúry by 

mali vo vhodných prípadoch zohľadniť 

najmä význam odkrytia možností 

excelovať na vedeckom poli 

v konvergenčných regiónoch ako spôsob 

zlepšenia výskumných výsledkov, inovácie 

a hospodárskej konkurencieschopnosti 

EÚ z dlhodobého hľadiska. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) Rozhodnutie o zriadení ERI by malo 

byť z dôvodov transparentnosti zverejnené 

v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Z rovnakých dôvodov je potrebné, aby sa 

k takému rozhodnutiu pripojil výňatok zo 

stanov, v ktorom sa uvedú ich podstatné 

prvky. 

(12) Rozhodnutie o zriadení výskumnej 

infraštruktúry ako ERI by malo byť 

z dôvodov transparentnosti zverejnené 

v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Z rovnakých dôvodov je potrebné, aby sa 

k takému rozhodnutiu pripojil výňatok zo 

stanov, v ktorom sa uvedú ich podstatné 

prvky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 



(14) Členskú základňu ERI musia tvoriť 

najmenej tri členské štáty a môže zahŕňať 

oprávnené tretie krajiny a špecializované 

medzivládne organizácie. Preto by sa ERI 

mala kvalifikovať ako medzinárodný 

orgán alebo organizácia na účely 

uplatňovania smernice Rady 2006/112/ES 

z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 

dane z pridanej hodnoty, smernice Rady 

92/12/EHS z 25. februára 1992 o 

všeobecných systémoch pre výrobky 

podliehajúce spotrebnej dani a o 

vlastníctve, pohybe a monitorovaní 

takýchto výrobkov a smernice 2004/18/ES 

Európskeho parlamentu a Rady z 31. 

marca 2004 o koordinácii postupov 

zadávania verejných zákaziek na práce, 

verejných zákaziek na dodávku tovaru a 

verejných zákaziek na služby v súlade 

s pravidlami o štátnej pomoci. S cieľom 

účinnejšie podporiť výskumné aktivity ERI 

by členské štáty a zúčastnené tretie krajiny 

mali, prijať všetky možné opatrenia na 

poskytnutie čo najväčšieho rozsahu 

oslobodenia ERI od iných daní. 

(14) Členskú základňu ERI musia tvoriť 

najmenej tri členské štáty a môže zahŕňať 

oprávnené tretie krajiny a špecializované 

medzivládne organizácie. Podstatným 

ustanovením tohto nariadenia by preto 

malo byť, aby sa ERI kvalifikovala ako 

medzinárodný orgán alebo organizácia na 

účely uplatňovania smernice Rady 

2006/112/ES z 28. novembra 2006 

o spoločnom systéme dane z pridanej 

hodnoty, smernice Rady 92/12/EHS z 25. 

februára 1992 o všeobecných systémoch 

pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a 

o vlastníctve, pohybe a monitorovaní 

takýchto výrobkov a smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. 

marca 2004 o koordinácii postupov 

zadávania verejných zákaziek na práce, 

verejných zákaziek na dodávku tovaru a 

verejných zákaziek na služby v súlade 

s pravidlami o štátnej pomoci. S cieľom 

účinnejšie podporiť výskumné aktivity 

ERI, a tak zabezpečiť ich väčšiu 

konkurencieschopnosť v celosvetovom 

meradle, by členské štáty a zúčastnené 

tretie krajiny mali prijať všetky možné 

opatrenia na poskytnutie čo najväčšieho 

rozsahu oslobodenia ERI od iných daní. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(17) Je potrebné zabezpečiť, aby na jednej 

strane, ERI mala voľnosť pri menení 

a doplňovaní svojich stanov, a na druhej 

strane aby si Spoločenstvo ako zriaďovateľ 

ERI ponechalo kontrolu nad určitými 

podstatnými prvkami. Ak sa bude zmena 

a doplnenie týkať veci, ktorá je zahrnutá vo 

výňatku zo stanov pripojenom 

k rozhodnutiu o zriadení ERI, predtým, ako 

táto zmena a doplnenie nadobudne 

účinnosť, musí ju schváliť Komisia 

rozhodnutím prijatým rovnakým 

postupom, akým sa zriaďuje ERI, pretože 

(17) Je potrebné zabezpečiť, aby na jednej 

strane mala ERI voľnosť pri zmene 

a dopĺňaní svojich stanov, a na druhej 

strane aby si Spoločenstvo ako zriaďovateľ 

výskumnej infraštruktúry ako ERI 

ponechalo kontrolu nad určitými 

podstatnými prvkami. Ak sa bude zmena 

a doplnenie týkať veci, ktorá je zahrnutá vo 

výňatku zo stanov pripojenom 

k rozhodnutiu o zriadení ERI, predtým, ako 

táto zmena a doplnenie nadobudne 

účinnosť, musí ju schváliť Komisia 

rozhodnutím prijatým rovnakým 



informácie, ktoré sú v ňom obsiahnuté, sa 

považujú sa podstatné. Akúkoľvek inú 

zmenu a doplnenie je potrebné oznámiť 

Komisii, ktorá má možnosť podať 

námietku, ak usúdi, že je v rozpore s týmto 

nariadením. Ak sa nevznesie žiadna 

námietka, malo by sa zverejniť príslušné 

oznámenie prostredníctvom stručného 

zhrnutia zmeny a doplnenia. 

postupom, akým sa zriaďuje ERI, pretože 

informácie, ktoré sú v ňom obsiahnuté, sa 

považujú sa podstatné. Akúkoľvek inú 

zmenu a doplnenie je potrebné oznámiť 

Komisii, ktorá má možnosť podať 

námietku, ak usúdi, že je v rozpore s týmto 

nariadením. Ak sa nevznesie žiadna 

námietka, malo by sa zverejniť príslušné 

oznámenie prostredníctvom stručného 

zhrnutia zmeny a doplnenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(20) ERI môžu byť spolufinancované 

finančnými nástrojmi politiky súdržnosti v 

súlade s nariadením Rady (ES) č. 

1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 

fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1260/1999. 

(20) ERI môžu byť spolufinancované 

finančnými nástrojmi politiky súdržnosti v 

súlade s nariadením Rady (ES) č. 

1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 

fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1260/1999, a s nariadením Rady (ES) 

č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 

zriaďuje Kohézny fond¹. 

 ___________ 

¹ Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 79. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(22) Keď je už ERI zriadená podľa práva 

Spoločenstva, má sa riadiť právom 

Spoločenstva, súbežne s právom krajiny, v 

ktorej má svoje štatutárne sídlo. ERI však 

môže mať miesto svojej prevádzky v inej 

krajine. V takom prípade sa bude 

uplatňovať právo tej krajiny vo vzťahu 

k zdraviu verejnosti, zdraviu a ochrane pri 

práci, ochrane životného prostredia, 

(22) Keď je už ERI zriadená podľa práva 

Spoločenstva, má sa riadiť právom 

Spoločenstva, súbežne s právom krajiny, v 

ktorej má svoje štatutárne sídlo. ERI však 

môže mať miesta svojej prevádzky v iných 

krajinách. V takom prípade sa bude 

uplatňovať právo týchto krajín vo vzťahu k 

verejnému zdraviu, zdraviu a ochrane pri 

práci, ochrane životného prostredia, 



nakladaniu s nebezpečnými látkami 

a vydávaniu požadovaných povolení. 

Okrem toho by sa ERI mala riadiť svojim 

stanovami, ktoré prijala v súlade s vyššie 

uvedenými zdrojmi práva, a uplatňovaním 

pravidiel, ktoré sú v súlade so stanovami. 

nakladaniu s nebezpečnými látkami 

a vydávaniu požadovaných povolení. 

Okrem toho by sa ERI mala riadiť svojim 

stanovami, ktoré prijala v súlade s vyššie 

uvedenými zdrojmi práva, a uplatňovaním 

pravidiel, ktoré sú v súlade so stanovami. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(23) Aby sa zabezpečila dostatočná 

kontrola súladu s týmto nariadením, ERI 

by mala predkladať Komisii výročnú 

správu ERI a akékoľvek informácie o 

okolnostiach, ktoré závažne ohrozujú 

dosiahnutie úloh ERI. Ak Komisia získa 

prostredníctvom výročnej správy alebo 

iným spôsobom indície, že ERI svojím 

konaním závažne porušuje toto nariadenie 

alebo iný uplatniteľný zákon, požiada ERI 

a/alebo jej členov o vysvetlenie a/alebo 

prijatie opatrení. V mimoriadnych 

prípadoch, a ak nebude prijaté nápravné 

opatrenie, môže Komisia zrušiť 

rozhodnutie o zriadení ERI; týmto sa začne 

proces rušenia ERI. 

(23) Aby sa zabezpečila dostatočná 

kontrola súladu s týmto nariadením, ERI 

by mala predkladať Komisii výročnú 

správu a akékoľvek informácie 

o okolnostiach, ktoré vážne ohrozujú 

dosiahnutie jej cieľa. Ak Komisia získa 

prostredníctvom výročnej správy alebo 

iným spôsobom indície, že ERI svojím 

konaním závažne porušuje toto nariadenie 

alebo iný uplatniteľný zákon, požiada ERI 

a/alebo jej členov o vysvetlenie a/alebo 

prijatie opatrení. V mimoriadnych 

prípadoch, a ak nebude prijaté nápravné 

opatrenie, môže Komisia zrušiť 

rozhodnutie o zriadení ERI; týmto sa 

začína likvidácia ERI. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  (23a) Komisia by mala, vychádzajúc 

z pravidelnej aktualizácie plánov ESFRI, 

pravidelne poskytovať Európskemu 

parlamentu informácie o štádiu vývoja 

Európskych výskumných infraštruktúr 

v európskom výskumnom priestore spolu 

s hodnotením a odporúčaniami v tejto 

oblasti. 

 



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(24) Keďže ciele opatrenia, ktoré sa má 

prijať, t.j. zriadenie rámca pre Európske 

výskumné infraštruktúry medzi členskými 

štátmi, nemôžu uspokojivo dosiahnuť 

členské štáty v rámci svojich národných 

konštitučných systémov, je z dôvodu 

nadnárodného charakteru problému možné 

lepšie dosiahnuť tieto ciele na úrovni 

Spoločenstva. Z toho dôvodu môže 

Spoločenstvo prijať opatrenia, ktoré sú 

v súlade s princípom subsidiarity 

stanoveným v článku 5 zmluvy. V súlade 

so zásadou proporcionality uvedenou 

v tomto článku nepresahuje toto nariadenie 

rozsah potrebný na dosiahnutie týchto 

cieľov. 

(24) Keďže ciele opatrenia, ktoré sa má 

prijať, t. j. vytvorenie rámca pre Európske 

výskumné infraštruktúry zriaďované 

spoločne členskými štátmi, nemôžu 

uspokojivo dosiahnuť členské štáty v rámci 

svojich národných ústavných systémov, je 

z dôvodu nadnárodného charakteru 

problému možné lepšie dosiahnuť tieto 

ciele na úrovni Spoločenstva. Z toho 

dôvodu môže Spoločenstvo prijať 

opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 

podľa článku 5 zmluvy. V súlade so 

zásadou proporcionality podľa uvedeného 

článku nepresahuje toto nariadenie rozsah 

nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Týmto nariadením sa ustanovuje rámec 

stanovujúci požiadavky a postupy na 

zriadenie Európskej výskumnej 

infraštruktúry (ďalej len “ERI”) a jeho 

účinky. 

Týmto nariadením sa ustanovujú 

požiadavky a postupy na zriadenie 

výskumnej infraštruktúry celoeurópskeho 

záujmu ako Európskej výskumnej 

infraštruktúry (ďalej len “ERI”). 

2. Bude sa uplatňovať na výskumné 

infraštruktúry celoeurópskeho záujmu. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Výskumná infraštruktúra 

celoeurópskeho záujmu je zariadenie 



zahŕňajúce zdroje a súvisiace služby, 

ktoré môže využívať vedecká komunita na 

uskutočňovanie špičkového výskumu vo 

svojich príslušných odboroch. Toto 

vymedzenie sa vzťahuje na hlavné 

vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov; 

na zdroje poznatkov, akými sú zbierky, 

archívy alebo štruktúrované vedecké 

informácie; na infraštruktúry založené na 

IKT, ako je sieť, počítačový vybavenie, 

softvér a komunikácie; ako aj na 

akýkoľvek iný objekt jedinečnej povahy, 

ktorý je podstatný pre dosiahnutie 

vynikajúcej kvality vo výskume. Takéto 

výskumné infraštruktúry môžu byť 

umiestnené na jednom mieste alebo 

rozložené na viacerých miestach 

(organizovaná sieť zdrojov). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Úloha a iné činnosti Cieľ a činnosti ERI 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Úlohou ERI je zriadiť a prevádzkovať 

výskumnú infraštruktúru. 

1. Cieľom ERI je uľahčovať 

a podporovať výskum celoeurópskeho 

záujmu buď v rámci existujúcej európskej 

infraštruktúry, alebo v rámci novej 

infraštruktúry, ktorú spoločne založia 

viaceré členské štáty. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 



 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. ERI plní svoju úlohu na neziskovej 

báze. Môže však vykonávať obmedzené 

hospodárske činnosti, ktoré sú úzko späté 

s jej úlohou, za predpokladu, že neohrozia 

dosiahnutie tejto úlohy. 

2. Činnosti, ktoré vykonáva ERI, majú 

neziskový charakter. Môže však 

vykonávať obmedzené hospodárske 

činnosti, ktoré sú úzko späté s jej cieľom, 

za predpokladu, že neohrozia dosiahnutie 

tohto cieľa a príjmy z takýchto činností sa 

použijú výlučne na plnenie tohto cieľa.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  3a. ERI venujú mimoriadnu pozornosť 

patentom a iným cenným právam 

a záujmom v oblasti duševného 

vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok 

ich činností, a o týchto právach 

duševného vlastníctva informujú Komisiu 

vo výročnej správe. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Požiadavky na získanie osvedčenia Všeobecné požiadavky 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Výskumná infraštruktúra, ktorú má ERI 

zriadiť, spĺňa tieto požiadavky: 

Výskumná infraštruktúra, ktorá má byť 

zriadená ako ERI, spĺňa tieto požiadavky: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 



Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) predstavuje pridanú hodnotu v rozvoji 

Európskej výskumnej oblasti a významné 

zlepšenie na medzinárodnej úrovni 

v príslušnom vedeckom a technologickom 

odbore; 

b) predstavuje pridanú hodnotu v rozvoji 

Európskej výskumnej oblasti, okrem iného 

odkrývaním výskumného potenciálu vo 

všetkých regiónoch EÚ a zlepšovaním 

výskumných metód, a významné zlepšenie 

na medzinárodnej úrovni v príslušnom 

špecializovanom vedeckom a 

technologickom odbore; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) Európska výskumná komunita zložená z 

výskumných pracovníkov z členských 

štátov a z krajín pridružených k 

výskumným, technicko-rozvojovým 

a demonštračným programom 

Spoločenstva k nej má účinný prístup; a 

zároveň 

c) európska výskumná komunita zložená 

z výskumných pracovníkov z členských 

štátov a z krajín pridružených 

k výskumným, technicko-rozvojovým 

a demonštračným programom 

Spoločenstva k nej má účinný prístup 

v súlade s pravidlami stanovenými v jej 

stanovách;  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

 Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 ca) prispieva k odbornému vzdelávaniu 

mladých výskumných pracovníkov, a 

zároveň  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 



  da) zvyšuje účinnosť interdisciplinárneho 

výskumu v dôsledku sústredenia 

výskumných projektov v stanovenom 

časovom rozmedzí. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Výskumná infraštruktúra, ktorá má byť 

zriadená ako ERI, predkladá spolu so 

žiadosťou hodnotenie vplyvu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Členovia výskumnej infraštruktúry, ktorá 

má byť zriadená ako ERI, vyčlenia 

potrebné ľudské a finančné zdroje na jej 

zriadenie a prevádzku. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Žiadosť o zriadenie ERI Žiadosť  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Subjekty, ktoré žiadajú o zriadenie ERI 

(ďalej len „žiadatelia“) predložia žiadosť 

1. Subjekty, ktoré žiadajú, aby sa 

výskumná infraštruktúra zriadila ako ERI 



Komisii. Žiadosť sa predloží písomne 

v jednom z úradných jazykov Spoločenstva 

a bude obsahovať: 

(ďalej len „žiadatelia“), predložia žiadosť 

Komisii. Žiadosť sa predloží písomne 

v jednom z úradných jazykov Spoločenstva 

a bude obsahovať: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) žiadosť Komisii o zriadenie ERI ; a) žiadosť Komisii, aby sa výskumná 

infraštruktúra zriadila ako ERI; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) technický a odborný opis výskumnej 

infraštruktúry, ktorú má ERI zriadiť 

a prevádzkovať, najmä so zreteľom na 

požiadavky stanovené v článku 3. 

c) technický a odborný opis výskumnej 

infraštruktúry, ktorá sa má zriadiť 

a prevádzkovať ako ERI, ako aj sociálno-

ekonomické účinky a prínos k cieľom EÚ 

v oblasti konvergencie, najmä so zreteľom 

na požiadavky stanovené v článku 3; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Komisia posúdi žiadosť. Pri 

posudzovaní môže získať názory 

nezávislých expertov najmä v odbore 

zamýšľaných činností ERI. Výsledok 

takého posúdenia sa oznámi žiadateľom, 

ktorí budú v prípade potreby vyzvaní, aby 

v primeranom čase doplnili alebo upravili 

žiadosť. 

vypúšťa sa 

 



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Rozhodnutie o žiadosti Posúdenie žiadosti a rozhodnutie 

 

 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1. Komisia posúdi žiadosť. Pri 

posudzovaní musí vypočuť nezávislých 

expertov, najmä v oblasti plánovaných 

činností ERI. Výsledok tohto posúdenia sa 

oznámi žiadateľom a v prípade potreby sa 

vyzvú, aby v primeranom čase doplnili 

alebo upravili žiadosť. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia po zohľadnení výsledkov 

posúdenia uvedeného v článku 4 odsek 2 

a v súlade s postupom uvedeným v článku 

21: 

1. Komisia po zohľadnení výsledkov 

posúdenia uvedeného v článku 5 odsek -1, 

ako aj potrieb zistených v rámci cestovnej 

mapy Európskeho strategického fóra pre 

výskumné infraštruktúry (ESFRI), a 

v súlade s postupom uvedeným v článku 

21: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 

 



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) prijme rozhodnutie o zriadení ERI, keď 

dôjde k záveru, že sú splnené požiadavky 

stanovené v tomto nariadení; alebo 

a) prijme rozhodnutie o zriadení 

výskumnej infraštruktúry ako ERI, keď 

dôjde k záveru, že sú splnené požiadavky 

stanovené v tomto nariadení; alebo 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Rozhodnutie o žiadosti sa oznámi 

žiadateľom. Rozhodnutie o zriadení ERI sa 

zverejní v sérii L Úradného vestníka 

Európskej únie. 

2. Rozhodnutie o žiadosti sa oznámi 

žiadateľom. Rozhodnutie o zriadení 

výskumnej infraštruktúry ako ERI sa 

zverejní v sérii L Úradného vestníka 

Európskej únie. V prípade zamietnutia 

majú žiadatelia prístup k hodnotiacej 

správe. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1a. V prípade infraštruktúr s odlišnou 

právnou formou pôvodná právnická 

osoba zaniká dňom uvedeným v odseku 1 

a jej právnym nástupcom sa na základe 

prechodu práv stáva ERI; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. ERI bude mať názov obsahujúci slová 

„Európska výskumná infraštruktúra“ alebo 

„ERI“. 

2. Názov ERI obsahuje slová „Európska 

výskumná infraštruktúra“ alebo „ERI“, ako 

aj uvedenie jej výskumnej oblasti. 



 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Členmi ERI musia byť vždy aspoň tri 

členské štáty. Ďalšie členské štáty môžu 

kedykoľvek pristúpiť ako členovia za 

rovnakých a primeraných podmienok 

uvedených v stanovách.  

2. Členmi ERI musia byť vždy aspoň tri 

členské štáty. Ďalšie členské štáty, tretie 

krajiny a medzinárodné organizácie môžu 

kedykoľvek pristúpiť ako členovia za 

rovnakých a primeraných podmienok 

uvedených v stanovách.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Pokiaľ ide o uplatňovanie stanovených 

práv a plnenie stanovených záväzkov člena 

ERI, každý členský štát alebo tretia krajina 

môže byť zastúpený jedným alebo 

viacerými verejnými subjektmi vrátane 

regiónov alebo súkromných subjektov s 

úlohou poskytovania verejných služieb. 

4. Pokiaľ ide o uplatňovanie stanovených 

práv a plnenie stanovených záväzkov člena 

ERI, každý členský štát alebo tretia krajina 

môžu byť v zhromaždení členov zastúpení 

jedným alebo viacerými verejnými 

subjektmi vrátane regiónov alebo 

súkromných subjektov s úlohou 

poskytovania verejných služieb. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Tretie krajiny a medzivládne organizácie 

žiadajúce o členstvo v ERI uznávajú, že 

ERI má právnu subjektivitu a kompetenciu 

v súlade s článkom 6 ods. (1) a (2) a že 

podlieha pravidlám určeným pri uplatnení 

článku 16. 

5. Tretie krajiny a medzivládne organizácie 

žiadajúce o členstvo v ERI uznávajú, že 

ERI má právnu subjektivitu a právomoc na 

ich území a v ich organizáciách v súlade 

s článkom 6 ods. 1 a 2 a že podlieha 

pravidlám určeným pri uplatnení článku 

16. 

 V prípade, že ERI využíva finančné 

prostriedky Spoločenstva, možno 



medzinárodným alebo medzivládnym 

členom ERI ponechať štatút ERI iba 

vtedy, ak sa zaviažu posielať vnútorný 

a externý audit Európskemu dvoru 

audítorov a internému audítorovi 

Komisie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  6a. Ak sa Spoločenstvo priamo alebo 

sprostredkovane stane členom ERI, 

Komisia o tom bezodkladne informuje obe 

zložky rozpočtového orgánu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) úlohy a činnosti ERI b) ciele a činnosti ERI; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

e) práva a povinnosti členov vrátane 

povinnosti poskytovať príspevky do 

vyrovnaného rozpočtu; 

e) práva a povinnosti členov vrátane 

povinnosti poskytovať príspevky do 

vyrovnaného rozpočtu a hlasovacích práv; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

 Článok 9 – odsek 1 – písmeno h – bod i  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 



i) politika prístupu pre užívateľov; i) politika prístupu pre užívateľov na 

základe vynikajúcej kvality výskumu; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno h – bod i a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  ia) investičnú politiku; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno h – bod vi a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  via) antidiskriminačnú politiku 

s osobitným zohľadnením rodovej 

rovnosti a rovnakých príležitostí pre osoby 

s postihnutím; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno j a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  ja) dohodu o jednotlivcovi oprávnenom 

konať vo veci patentov a iných práv 

a záujmov v oblasti duševného vlastníctva, 

ktoré vzniknú ako výsledok činností ERI, 

a spôsob použitia príjmov získaných 

z takýchto práv. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

 Článok 13 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. ERI zabezpečí vhodné poistenie na 

krytie všetkých rizík osobitných pre jej 

6. ERI zabezpečí vhodné poistenie na 

krytie všetkých rizík týkajúcich sa 



pôsobenie. vybudovania infraštruktúry a jej 

prevádzky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Financovanie Spoločenstva sa môže ERI 

prideľovať výlučne v súlade s hlavou VI 

nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Európskych spoločenstiev.  

Možné je tiež financovanie v rámci 

kohéznej politiky v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Spoločenstva. 

Financovanie Spoločenstva sa môže ERI 

prideľovať iba v súlade s hlavou VI 

nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Európskych spoločenstiev.  

Možné je tiež financovanie v rámci 

kohéznej politiky v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Spoločenstva. 

 Ak sa Spoločenstvo kedykoľvek priamo 

alebo sprostredkovane stane členom ERI, 

táto ERI sa vníma ako orgán s právnou 

subjektivitou podľa článku 185 

nariadenia o rozpočtových pravidlách. To 

sa vzťahuje aj na ERI, ktorá je príjemcom 

príspevkov (prevádzkových grantov) 

podľa článku 185 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) Právom Spoločenstva, najmä týmto 

nariadením a rozhodnutiami uvedenými 

v článku 5 ods. (1) písm. a) a v článku 10 

ods. (1);  

a) právom Spoločenstva, najmä týmto 

nariadením a rozhodnutiami uvedenými 

v článku 5 ods. 1 písm. a) a v článku 10 

ods. 1, a v uplatniteľných prípadoch 

nariadením o rozpočtových pravidlách; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 5 

 



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Ak sa neprijme žiadne nápravné 

opatrenie, Komisia môže zrušiť 

rozhodnutie o zriadení ERI. Takéto 

rozhodnutie sa oznámi ERI a zverejní sa 

v sérii L Úradného vestníka Európskej 

únie. Tým sa spustí proces likvidácie tejto 

ERI. 

5. Ak sa neprijme žiadne nápravné 

opatrenie, Komisia môže zrušiť 

rozhodnutie o zriadení výskumnej 

infraštruktúry ako ERI. Takéto 

rozhodnutie sa oznámi ERI a zverejní sa 

v sérii L Úradného vestníka Európskej 

únie. Tým sa začína likvidácia tejto ERI. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 5a. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade výročnú správu 

o činnosti a oznámi im všetky rozhodnutia 

prijaté podľa odsekov 3 až 5. 

 

 


