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EURÓPAI PARLAMENT 

Az európai kutatási infrastruktúra (ERI) közösségi jogi kerete * 

P6_TA(2009)0058 

Az Európai Parlament 2009. február 19-i jogalkotási állásfoglalása az európai kutatási infrastruktúra 
(ERI) közösségi jogi keretéről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0467 – C6- 

0306/2008 – 2008/0148(CNS)) 

(2010/C 76 E/19) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0467), 

— tekintettel az EK-Szerződés 171. cikkére és 172. cikkének (1) bekezdésére, amelyek értelmében a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0306/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0007/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében; 

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 1 
Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

(3) Az európai kutatási infrastruktúrák használatának és 
fejlesztésének hagyományos támogatása eddig főként a tagál
lamok meglévő kutatási infrastruktúráinak támogatásában nyil
vánult meg, az utóbbi években azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy olyan erőfeszítésekre is szükség van, amelyek új struktúrák 
kifejlesztésére ösztönöznek, mégpedig olyan jogi keret megte
remtése révén, amely alkalmas e struktúrák közösségi szintű 
megteremtésének és működtetésének előmozdítására. 

(3) Az európai kutatási infrastruktúrák használatának és 
fejlesztésének hagyományos támogatása eddig főként a tagál
lamok meglévő kutatási infrastruktúráinak támogatásában nyil
vánult meg, az utóbbi években azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy olyan erőfeszítésekre is szükség van, amelyek új struktúrák 
kifejlesztésére – vagy használatuk optimalizálása érdekében a 
meglévő struktúrák frissítésére – ösztönöznek, mégpedig olyan 
jogi keret megteremtése révén, amely alkalmas e struktúrák 
közösségi szintű megteremtésének és működtetésének előmoz
dítására. 

Módosítás 2 
Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

(4) Ez az igény számos alkalommal kifejezésre jutott, mind 
politikai szinten a tagállamok és a közösségi intézmények 
részéről, mind az európai kutatóközösség különböző szereplői, 
köztük vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részéről. 

(4) Ez az igény számos alkalommal kifejezésre jutott, mind 
politikai szinten a tagállamok és a közösségi intézmények 
részéről, mind az európai kutatóközösség különböző szereplői, 
köztük vállalkozások, kutatóközpontok, egyetemek és külö
nösen a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma 
(ESFRI) részéről. 

Módosítás 3 
Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

(6a) Az e rendelet által európai kutatási infrastruktúraként 
(ERI) létrehozott kutatási infrastruktúrának a páneurópai 
érdekeltségű kutatás könnyítését és előmozdítását kell 
céloznia. Mindezt nem gazdasági alapon kell végeznie, vagyis 
nem vállalhat olyan munkát vagy eszközök és/vagy szolgálta
tások nyújtását, amelyek a versenyt torzíthatják. Az inno
váció, valamint az ismeret- és technológiaátadás elősegítése 
érdekében azonban indokolt, hogy az ERI bizonyos feltételek 
mellett folytathasson korlátozott mértékű gazdasági tevékeny
séget. 

Módosítás 4 
Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

(7) Ellentétben a közös technológiai kezdeményezésekkel, 
amelyeket a Közösség tagságával és pénzügyi hozzájárulásával 
működő közös vállalkozásként alapítottak meg, az európai 
kutatási infrastruktúrát (European Research Infrastructure, 
a továbbiakban: ERI) nem a költségvetési rendelet 
185. cikkének értelmében vett közösségi testületként célszerű 
megalkotni, hanem olyan jogalanyként, amelynek a Közösség 
nem szükségszerűen tagja, és amelynek nem nyújt a költségve
tési rendelet 108. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében 
vett pénzügyi hozzájárulást. 

(7) Ellentétben a közös technológiai kezdeményezésekkel, 
amelyeket a Közösség tagságával és pénzügyi hozzájárulásával 
működő közös vállalkozásként alapítottak meg, egy ERI-t nem 
a költségvetési rendelet 185. cikkének értelmében vett közösségi 
testületként célszerű megalkotni, hanem olyan jogalanyként, 
amelynek a Közösség nem tagja, és amelynek nem nyújt a 
költségvetési rendelet 108. cikke (2) bekezdésének f) pontja 
értelmében vett pénzügyi hozzájárulást. E rendelkezést nem 
kell alkalmazni abban az esetben, ha a Közösség egy ERI 
tagja lesz, és a költségvetési rendelet 185. cikkének (1) bekez
dése szerinti költségvetési hozzájárulást tesz. Az ERI-nek nyúj
tott közösségi támogatásokra minden estben alkalmazni kell a 
költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezéseit.

HU 2010.3.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 76 E/95 

2009. február 19., csütörtök



A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 5 
Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

(8) Mivel a tagállamok és a Közösség – a Szerződés 164. és 
165. cikkének megfelelően – szorosan együttműködnek kutatási 
tevékenységeik egymást kiegészítő tervezésében és végrehajtá
sában, indokolt, hogy kutatási infrastruktúrák létrehozására 
vonatkozó szükségleteiket az érdekelt tagállamok – egyedül 
vagy más minősített szervezetek bevonásával – maguk hatá
rozzák meg, saját kutatási-technológiafejlesztési tevékenységeik 
és a Közösség követelményei alapján. Ugyanezért indokolt az 
ERI tagságát megnyitni az érdekelt tagállamok előtt, és lehetővé 
tenni bizonyos feltételeknek megfelelő harmadik országok és 
szakosított kormányközi szervezetek részvételét. 

(8) Mivel a tagállamok és a Közösség – a Szerződés 164. és 
165. cikkének megfelelően – szorosan együttműködnek kutatási 
tevékenységeik egymást kiegészítő tervezésében és végrehajtá
sában, indokolt, hogy kutatási infrastruktúrák létrehozására 
vonatkozó szükségleteiket az érdekelt tagállamok maguk hatá
rozzák meg, saját kutatási-technológiafejlesztési tevékenységeik 
és a Közösség követelményei alapján. Ugyanezért indokolt az 
ERI tagságát megnyitni az érdekelt tagállamok előtt, és lehetővé 
tenni bizonyos feltételeknek megfelelő harmadik országok és 
szakosított kormányközi szervezetek részvételét. 

Módosítás 6 
Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

(9) Indokolt, hogy az e rendelettel létrehozott európai kuta
tási infrastruktúra (a továbbiakban: ERI) egy kutatási infrast
ruktúra létrehozását és működtetését kapja feladatául. A 
verseny torzulásának elkerülésére indokolt, hogy e feladatát 
ne gazdasági alapon végezze. Az innováció. valamint az 
ismeret- és technológiaátadás elősegítésére indokolt, hogy az 
ERI bizonyos feltételekkel mégis folytathasson korlátozott 
mértékű gazdasági tevékenységet. Az olyan kutatási infrastruk
túrák létrehozása, mint az ERI, nem zárja ki, hogy a más jogi 
formával bíró páneurópai érdekeltségű kutatási infrastruktú
rákról is elismerhető legyen, hogy hozzájárulnak a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (ESFRI) által kidolgo
zott útiterv végrehajtásához és az európai kutatás fejlődéséhez. 
A Bizottság biztosítani fogja, hogy az ESFRI-tagok és egyéb 
érdekelt felek értesüljenek az ilyen alternatív jogi formákról. 

(9) Az olyan kutatási infrastruktúrák e rendelettel történő 
létrehozása, mint az ERI, nem zárja ki, hogy a más jogi 
formával bíró páneurópai érdekeltségű kutatási infrastruktú
rákról is elismerhető legyen, hogy hozzájárulnak a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (ESFRI) által kidolgo
zott útiterv végrehajtásához és az európai kutatás fejlődéséhez. 
A Bizottság biztosítani fogja, hogy az érdekelt felek értesüljenek 
az ilyen alternatív jogi formákról. 

Módosítás 7 
Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

(10) A kutatási infrastruktúráknak indokolt európai kutatási 
tevékenységek támogatása révén előmozdítaniuk a közösségi 
kutatás tudományos kiválóságának és az uniós gazdaság 
versenyképességének közép– és hosszú távú előrejelzéseken 
alapuló fenntartását. Ennek eléréséhez indokolt a teljes európai 
kutatóközösség számára nyitva állniuk és arra törekedniük, hogy 
a jelenleginél jobban kiépítsék a tudományos erőforrásokat, 
ezáltal hozzájárulva az Európai Kutatási Térség bővítéséhez. 

(10) A kutatási infrastruktúráknak indokolt európai kutatási 
tevékenységek támogatása révén előmozdítaniuk a közösségi 
kutatás tudományos kiválóságának és az uniós gazdaság 
versenyképességének közép– és hosszú távú előrejelzéseken 
alapuló fenntartását. Ennek eléréséhez – az alapszabályuknak 
megfelelően – a teljes európai kutatóközösség előtt nyitva kell 
állniuk, és arra kell törekedniük, hogy a jelenleginél jobban 
kiépítsék az európai tudományos képességeket, ezáltal hozzájá
rulva az Európai Kutatási Térség fejlesztéséhez,különösen az 
EU kohéziós politikájával való szinergiák támogatása révén.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 8 
Rendeletre irányuló javaslat 

10a preambulumbekezdés (új) 

(10a) Az új kutatási infrastruktúráknak adott esetben 
különösen figyelembe kell venniük a konvergenciarégiókban 
a tudományos kiválóság lehetővé tételének jelentőségét, mint 
az EU hosszú távú teljesítményének fokozását szolgáló eszközt 
a kutatás, az innováció és a gazdasági versenyképesség terén. 

Módosítás 9 
Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

(12) Az átláthatóság érdekében az ERI létrehozásáról szóló 
határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. Ugyanezért indokolt az alapszabály alapvető elemeit 
tartalmazó kivonatot mellékelni az említett határozathoz. 

(12) Az átláthatóság érdekében egy kutatási infrastruktúra 
ERI-ként való létrehozásáról szóló határozatot közzé kell tenni 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ugyanezért indokolt az 
alapszabály alapvető elemeit tartalmazó kivonatot mellékelni 
az említett határozathoz. 

Módosítás 10 
Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

(14) Az ERI tagságának legalább három tagállamból kell 
állnia, és magában foglalhat bizonyos feltételeknek megfelelő 
harmadik országokat és szakosított kormányközi szervezeteket. 
Az ERI-t ezért az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően a hozzáadottértékadó-rendszer működéséről szóló, 
2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi rendelet, a jövedé
kiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről 
és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 
1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi rendelet és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak össze
hangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében nemzetközi szerve
zetnek kell tekinteni. Az ERI kutatási tevékenységének hatéko
nyabb támogatása érdekében a tagállamoknak és a részt vevő 
harmadik országoknak minden intézkedést meg kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a szóban forgó ERI-nek minél szélesebb 
körű mentességet biztosítsanak az egyéb adók alól. 

(14) Az ERI tagságának legalább három tagállamból kell 
állnia, és magában foglalhat bizonyos feltételeknek megfelelő 
harmadik országokat és szakosított kormányközi szervezeteket. 
Az ERI-t ezért e rendelet egy lényeges rendelkezése értelmében 
az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak megfelelően a 
hozzáadottértékadó-rendszer működéséről szóló, 2006. 
november 28-i 2006/112/EK tanácsi rendelet, a jövedékiadó- 
köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e 
termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. 
február 25-i 92/12/EGK tanácsi rendelet és az építési beruhá
zásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolá
sáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv alkalmazásában nemzetközi szervezetnek kell 
tekinteni. Az ERI kutatási tevékenységének hatékonyabb támo
gatása, és ezzel a tevékenység globális versenyképességének 
fokozása érdekében a tagállamoknak és a részt vevő harmadik 
országoknak minden intézkedést meg kell hozniuk annak érde
kében, hogy a szóban forgó ERI-nek minél szélesebb körű 
mentességet biztosítsanak az egyéb adók alól.

HU 2010.3.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 76 E/97 

2009. február 19., csütörtök



A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 11 
Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

(17) Biztosítani kell, hogy egyrészről az ERI rugalmasan 
módosíthassa saját alapszabályát, másrészről az ERI létrehozó
jaként a Közösség egyes alapvető elemeket saját ellenőrzése alatt 
tartson. Olyan módosítás esetén, amely érinti az ERI-t létrehozó 
határozathoz csatolt alapszabály-kivonat tartalmát, a szóban 
forgó módosítás csak azután léphet hatályba, hogy a Bizottság 
határozatban jóváhagyta, mégpedig ugyanazon eljárás szerint, 
mint az ERI létrehozásakor, mivel a határozat alapvetőnek 
minősülő információt tartalmaz. Indokolt, hogy minden egyéb 
módosítást kötelező legyen bejelenteni a Bizottságnak, az pedig 
kifogással élhessen ellene, ha ezzel a rendelettel ellentétesnek 
ítéli meg. Kifogás hiányában indokolt ennek megfelelő közle
ményt közzétenni, a módosítás tömör összefoglalójával együtt. 

(17) Biztosítani kell, hogy egyrészről az ERI rugalmasan 
módosíthassa saját alapszabályát, másrészről, mint valamely 
kutatási infrastruktúra ERI-kénti létrehozója, a Közösség 
egyes alapvető elemeket saját ellenőrzése alatt tartson. Olyan 
módosítás esetén, amely érinti az ERI-t létrehozó határozathoz 
csatolt alapszabály-kivonat tartalmát, a szóban forgó módosítás 
csak azután léphet hatályba, hogy a Bizottság határozatban 
jóváhagyta, mégpedig ugyanazon eljárás szerint, mint az ERI 
létrehozásakor, mivel a határozat alapvetőnek minősülő infor
mációt tartalmaz. Indokolt, hogy minden egyéb módosítást 
kötelező legyen bejelenteni a Bizottságnak, az pedig kifogással 
élhessen ellene, ha ezzel a rendelettel ellentétesnek ítéli meg. 
Kifogás hiányában indokolt ennek megfelelő közleményt közzé
tenni, a módosítás tömör összefoglalójával együtt. 

Módosítás 12 
Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

(20) Az ERI-k az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó álta
lános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 
1083/2006/EK rendeletnek megfelelően társfinanszírozásban 
részesülhetnek a kohéziós politika pénzügyi eszközeiből. 

(20) Az ERI-k az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó álta
lános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 
1083/2006/EK rendeletnek és a Kohéziós Alap létrehozásáról 
szóló, 2006. július 11-i 1084/2006/EK tanácsi rendeletnek ( 1 ) 
megfelelően társfinanszírozásban részesülhetnek a kohéziós 
politika pénzügyi eszközeiből. 

_____________ 
( 1 ) HL L 210, 2006.7.31., 79. o. 

Módosítás 13 
Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

(22) Az ERI-t a közösségi jog alapján hozzák létre, ezért 
működését – azon ország joga mellett, amelyben az alapszabály 
szerinti székhely található – a közösségi jognak kell szabá
lyoznia. Az ERI azonban más országban is rendelkezhet telep
hellyel. Ebben az esetben a lakosság és a foglalkoztatottak 
egészségvédelme és biztonsága, a környezetvédelem, a veszélyes 
anyagok kezelése és a szükséges engedélyek kiállítása tekinte
tében ez utóbbi ország jogát indokolt alkalmazni. Indokolt, 
hogy az ERI-t ezenkívül a fenti jogforrásokkal összhangban 
elfogadott alapszabály és az alapszabállyal összhangban lévő 
végrehajtási szabályok is szabályozzák. 

(22) Az ERI-t a közösségi jog alapján hozzák létre, ezért 
működését – azon ország joga mellett, amelyben az alapszabály 
szerinti székhely található – a közösségi jognak kell szabá
lyoznia. Az ERI azonban más országokban is rendelkezhet 
telephelyekkel. Ebben az esetben a lakosság és a foglalkozta
tottak egészségvédelme és biztonsága, a környezetvédelem, a 
veszélyes anyagok kezelése és a szükséges engedélyek kiállítása 
tekintetében ez utóbbi országok jogát indokolt alkalmazni. 
Indokolt, hogy az ERI-t ezenkívül a fenti jogforrásokkal össz
hangban elfogadott alapszabály és az alapszabállyal össz
hangban lévő végrehajtási szabályok is szabályozzák.
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Módosítás 14 
Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

(23) Az e rendeletnek való megfelelés kielégítő ellenőrzé
sének biztosítására indokolt, hogy az ERI a Bizottságnak 
megküldje éves jelentését és minden olyan körülményre vonat
kozó információt, amely az ERI feladatainak ellátását súlyosan 
veszélyezteti. A Bizottságnak magyarázatot és/vagy intézkedé
seket kell követelnie az ERI-től és/vagy ennek tagjaitól, ha az 
éves jelentésből vagy más forrásból arról értesül, hogy az ERI 
súlyosan megsérti ezt a rendeletet vagy más alkalmazandó jogi 
rendelkezést. Szélsőséges esetben, és ha nem hoznak orvosló 
intézkedéseket, a Bizottság hatályon kívül helyezheti az ERI-t 
létrehozó határozatot; 

(23) Az e rendeletnek való megfelelés kielégítő ellenőrzé
sének biztosítására indokolt, hogy az ERI a Bizottságnak 
megküldje éves jelentését és minden olyan körülményre vonat
kozó információt, amely az célkitűzéseinek megvalósítását 
súlyosan veszélyezteti. A Bizottságnak magyarázatot és/vagy 
intézkedéseket kell követelnie az ERI-től és/vagy ennek tagjaitól, 
ha az éves jelentésből vagy más forrásból arról értesül, hogy az 
ERI súlyosan megsérti ezt a rendeletet vagy más alkalmazandó 
jogi rendelkezést. Szélsőséges esetben, és ha nem hoznak 
orvosló intézkedéseket, a Bizottság hatályon kívül helyezheti 
az ERI-t létrehozó határozatot; 

Módosítás 15 
Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

(23a) A Bizottság a rendes ESFRI ütemtervének rendszeres 
frissítési gyakorlata alapján rendszeres időközönként tájékoz
tatja az Európai Parlamentet az Európai Kutatási Térség ERI- 
jeinek fejlődéséről, annak értékelésével, és ajánlásaival együtt. 

Módosítás 16 
Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

(24) ez az ERI felszámolását vonja maga után. Mivel a terve
zett intézkedés célkitűzései, azaz a tagállamok közötti európai 
kutatási infrastruktúra keretének létrehozása nem valósítható 
meg hatékonyan a tagállamok nemzeti alkotmányos rendsze
rének keretében, ezek a célkitűzések – a probléma transznacio
nális jellegéből fakadóan – közösségi szinten könnyebben való
síthatók meg. A Közösség tehát a Szerződés 5. cikkében megfo
galmazott szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel össz
hangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket. 

(24) ez az ERI felszámolását vonja maga után. Mivel a terve
zett intézkedés célkitűzései, azaz a tagállamok által közösen 
létrehozott ERI-k keretének létrehozása nem valósítható meg 
hatékonyan a tagállamok nemzeti alkotmányos rendszerének 
keretében, ezek a célkitűzések – a probléma transznacionális 
jellegéből fakadóan – közösségi szinten könnyebben valósít
hatók meg. A Közösség tehát a Szerződés 5. cikkében megfo
galmazott szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel össz
hangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket. 

Módosítás 17 
Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

(1) Ez a rendelet megteremti az európai kutatási infrastruk
túrák (European Research Infrastructure, a továbbiakban: ERI) 
létrehozására vonatkozó követelmények és eljárások, valamint 
ezek hatásainak keretét. 

(2) Ezt a rendeletet a páneurópai érdekeltségű kutatási 
infrastruktúrákra kell alkalmazni. 

(1) Ez a rendelet megteremti a pán-európai érdekeltségű 
kutatási infrastruktúrák európai kutatási infrastruktúraként 
(European Research Infrastructure, a továbbiakban: ERI) való 
létrehozására vonatkozó követelmények és eljárások keretét.
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Módosítás 18 
Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

(2a) A pán-európai érdekeltségű kutatási struktúra olyan 
létesítmény, – beleértve az erőforrásokat és kapcsolódó szol
gáltatásokat – amelyet a tudományos közösség az adott terü
lettel kapcsolatos élvonalbeli kutatásához használhat. Ez a 
meghatározás magában foglalja a következőket: legfontosabb 
tudományos felszerelések és eszköztárak; a tudományos kuta
tásban használt tudásalapú erőforrások, például gyűjtemé
nyek, archívumok, strukturált tudományos információk; 
olyan IKT-alapinfrastruktúrák, mint a Grid, számítástech
nikai eszközök, szoftverek és távközlési eszközök; a kiemelkedő 
szintű kutatás megvalósításához szükséges bármilyen más 
egyedi eszköz. E kutatási infrastruktúrák lehetnek egy hely
színre telepítettek vagy szétszórtak (hálózatba szervezett 
erőforrások); 

Módosítás 19 
Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – cím 

Feladat és tevékenységek Az ERI-k célkitűzése és tevékenységei 

Módosítás 20 
Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

(1) Az ERI feladata az, hogy kutatási infrastruktúrát 
hozzon létre és működtessen. 

(1) Az ERI célkitűzése az, hogy könnyítse és előmozdítsa a 
pán-európai érdekeltségű kutatást – vagy egy már meglévő 
európai infrastuktúra vagy több ország által közösen létesített 
új infrastruktúra felhasználásával. 

Módosítás 21 
Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

(2) Az ERI nem gazdasági alapon látja el feladatát. Mind
azonáltal végezhet a tevékenységével szorosan összefüggő 
korlátozott gazdasági tevékenységet, ha ez nem veszélyezteti 
súlyosan feladata ellátásában. 

(2) Az ERI tevékenységei nem gazdasági természetűek. Mind
azonáltal végezhet a céljával szorosan összefüggő korlátozott 
gazdasági tevékenységet, ha ez nem veszélyezteti súlyosan célja 
megvalósításában, és e tevékenységből származó bevételeit 
kivétel nélkül e cél megvalósításra használja fel. 

Módosítás 22 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 3 a bekezdés (új) 

(3a) Az ERI a tevékenysége során létrejött szabadalmakat 
és egyéb szellemi tulajdonjogokat és érdekeket különös figye
lemmel kezeli, és e szellemi tulajdonjogokról éves jelentésében 
tájékoztatást küld a Bizottságnak.
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Módosítás 23 
Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – cím 

Az infrastruktúrával kapcsolatos követelmények Általános követelmények 

Módosítás 24 
Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

Az ERI által létrehozandó kutatási infrastruktúrának meg kell 
felelnie az alábbi követelményeknek: 

Az ERI-ként létrehozandó kutatási infrastruktúrának meg kell 
felelnie az alábbi követelményeknek: 

Módosítás 25 
Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

b) hozzáadott értéket képvisel az Európai Kutatási Térség 
fejlesztésében, és jelentős mértékben hozzájárul az érintett 
tudományos és technológiai területek nemzetközi szintű 
fejlesztéséhez; 

b) hozzáadott értéket képvisel az Európai Kutatási Térség 
fejlesztésében, beleértve a kutatási képességeknek az EU 
valamennyi régiójában történő felszabadítását, és a kuta
tási módszerek fejlesztése révén jelentős mértékben hozzá
járul az érintett tudományos és technológiai szakterületek 
nemzetközi szintű fejlesztéséhez; 

Módosítás 26 
Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

c) ténylegesen hozzáférhető a tagállamok és a közösségi kuta
tási, technológiafejlesztési és demonstrációs programokhoz 
társult országok kutatóiból álló európai kutatóközösség 
számára; továbbá 

c) ténylegesen hozzáférhető a tagállamok és a közösségi kuta
tási, technológiafejlesztési és demonstrációs programokhoz 
társult országok kutatóiból álló európai kutatóközösség 
számára, összhangban az ERI alapszabályával; 

Módosítás 27 
Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

ca) hozzájárul a fiatal kutatók képzéséhez; továbbá 

Módosítás 28 
Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

da) lehetővé teszi az interdiszciplináris kutatások hatékony
ságának növelését e kutatások időbeli összpontosítása 
révén.
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Módosítás 29 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

Az ERI-ként létrehozni kívánt kutatási infrastruktúrák kérel
mükkel együtt hatásvizsgálatot is benyújtanak. 

Módosítás 30 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 b bekezdés (új) 

Az ERI-ként létrehozni kívánt kutatási infrastruktúra tagjai 
rendelkezésre bocsátják a létrehozáshoz és működéshez szük
séges emberi erőforrásokat és pénzügyi forrásokat. 

Módosítás 31 
Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 

ERI létrehozására vonatkozó kérelem Kérelem 

Módosítás 32 
Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

(1) Az ERI létrehozását kérelmező jogalanyoknak (a továb
biakban: kérelmezők) kérelmet kell benyújtaniuk a Bizottsághoz. 
A kérelmet a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén, írásban kell 
benyújtani, és a következőket kell tartalmaznia: 

(1) Egy adott kutatási infrastruktúra ERI-ként való létreho
zását kérelmező jogalanyoknak (a továbbiakban: kérelmezők) 
kérelmet kell benyújtaniuk a Bizottsághoz. A kérelmet a 
Közösség hivatalos nyelveinek egyikén, írásban kell benyújtani, 
és a következőket kell tartalmaznia: 

Módosítás 33 
Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

a) az ERI létrehozására irányuló, a Bizottsághoz intézett 
kérelem; 

a) egy adott kutatási infrastruktúra ERI-ként való létrehozá
sára irányuló, a Bizottsághoz intézett kérelem; 

Módosítás 34 
Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

c) az ERI által létrehozni és működtetni kívánt kutatási 
infrastruktúráról készült – különösen a 3. cikk szerinti köve
telményekre kitérő – műszaki és tudományos leírás; 

c) az ERI-ként létrehozni kívánt kutatási infrastruktúráról 
készült – különösen a 3. cikk szerinti követelményekre 
kitérő – műszaki és tudományos leírás, valamint a társa
dalmi-gazdasági hatások és az EU konvergencia-célkitűzé
seihez való hozzájárulás bemutatása;
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Módosítás 35 
Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

(2) A kérelmet a Bizottság bírálja el. A Bizottság az elbí
rálás során független szakértők véleményét is kikérheti, külö
nösen az ERI tervezett tevékenységeinek tárgykörében. Az 
elbírálás eredményéről értesítik a kérelmezőket, szükség esetén 
felkérve őket arra, hogy ésszerű időn belül egészítsék ki vagy 
módosítsák a kérelmet. 

törölve 

Módosítás 36 
Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – cím 

Határozat a kérelemről Értékelés és a kérelemre vonatkozó határozat 

Módosítás 37 
Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – -1 bekezdés (új) 

-1. A kérelmet a Bizottság bírálja el. A Bizottság az elbí
rálás során független szakértők véleményét is kikéri, külö
nösen az ERI tervezett tevékenységeinek tárgykörében. Az 
elbírálás eredményéről értesítik a kérelmezőket, szükség esetén 
felkérve őket arra, hogy ésszerű időn belül egészítsék ki vagy 
módosítsák a kérelmet. 

Módosítás 38 
Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

(1) A Bizottság az elbírálás eredményének függvényében és 
összhangban a 4. cikk (2) bekezdésével és a 21. cikkben emlí
tett eljárással 

(1) A Bizottság az 5. cikk (-1) bekezdésében említett elbí
rálás eredményének és a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fórumának (ESFRI) ütemterve által meghatározott 
szükségletek függvényében, valamint összhangban a 
21. cikkben említett eljárással: 

Módosítás 39 
Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

a) határozatot fogad el az ERI létrehozásáról, miután meggyő
ződött a rendeletben foglalt követelmények teljesüléséről; 
vagy 

a) határozatot fogad el a kutatási infrastruktúra ERI-ként 
történő létrehozásáról, miután meggyőződött a rendeletben 
foglalt követelmények teljesüléséről; vagy 

Módosítás 40 
Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

(2) A kérelmezőket értesíteni kell a kérelem tárgyában hozott 
határozatról. Az ERI-t létrehozó határozatot ezenkívül közzé kell 
tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában. 

(2) A kérelmezőket értesíteni kell a kérelem tárgyában hozott 
határozatról. A kutatási infrastruktúrát ERI-ként létrehozó 
határozatot ezen kívül közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának L sorozatában. Elutasítás esetén biztosítani kell, hogy 
a kérelmezők betekinthessenek az értékelő jelentésbe.
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Módosítás 42 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

(1a) A más jogi formában működő infrastruktúrák esetén 
az (1) bekezdésben említett időpontban az eredeti jogi személy 
megszűnik, az ERI pedig jogfolytonossággal, annak jogutód
jaként működik tovább; 

Módosítás 43 
Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

(2) Az ERI nevének tartalmaznia kell az „európai kutatási 
infrastruktúra” szavakat vagy az „ERI” rövidítést. 

(2) Az ERI nevének tartalmaznia kell az „európai kutatási 
infrastruktúra” szavakat vagy az „ERI” rövidítést, valamint a 
kutatási terület megjelölését. 

Módosítás 44 
Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

(2) Az ERI tagsága mindig legalább három tagállamot 
számlál. További tagállamok bármikor csatlakozhatnak az alap
szabályban rögzített méltányos és ésszerű feltételek mellett. 

(2) Az ERI tagsága mindig legalább három tagállamot 
számlál. További tagállamok, harmadik országok és kormány
közi szervezetek bármikor csatlakozhatnak az alapszabályban 
rögzített méltányos és ésszerű feltételek mellett. 

Módosítás 45 
Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

(4) Bármelyik tagállamot vagy harmadik országot az ERI 
tagjaként való bizonyos jogok gyakorlásában és bizonyos köte
lezettségek alóli mentesítésben egy vagy több közintézmény 
képviselheti, beleértve régiókat vagy közfeladat teljesítésére kije
lölt magánintézményeket is. 

(4) A taggyűlésben bármelyik tagállamot vagy harmadik 
országot az ERI tagjaként való bizonyos jogok gyakorlásában 
és bizonyos kötelezettségek alóli mentesítésben egy vagy több 
közintézmény képviselheti, beleértve régiókat vagy közfeladat 
teljesítésére kijelölt magánintézményeket is. 

Módosítás 46 
Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés 

(5) Az ERI-tagságot kérelmező országok és kormányközi 
szervezetek elismerik, hogy az ERI a 6. cikk (1) és (2) bekezdé
sével összhangban jogi személyiséggel és jogképességgel rendel
kezik, és hogy a 16. cikk alapján megállapított szabályok alkal
mazandók rá. 

(5) Az ERI-tagságot kérelmező országok és kormányközi 
szervezetek elismerik, hogy saját területükön és szervezeteikben 
az ERI a 6. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban jogi szemé
lyiséggel és jogképességgel rendelkezik, és hogy a 16. cikk 
alapján megállapított szabályok alkalmazandók rá. 

Amennyiben az ERI közösségi pénzeszközöket használ, a 
nemzetközi, illetve kormányközi ERI-tagok csak akkor tart
hatják fenn ERI jogállásukat, amennyiben vállalják, hogy 
belső ellenőrzésük és külső könyvvizsgálatuk eredményeit 
megküldik a Számvevőszéknek és a Bizottság belső ellen 
őrének.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 47 
Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 6 a bekezdés (új) 

(6a) Amennyiben a Közösség akár közvetlenül, akár közve
títő útján egy ERI tagja lesz, a Bizottság azonnal értesíti a 
költségvetési hatóság két ágát. 

Módosítás 48 
Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

b) az ERI feladatai és tevékenységei; b) az ERI célkitűzése és tevékenységei; 

Módosítás 49 
Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – e pont 

e) a tagok jogai és kötelezettségei, beleértve a kiegyensúlyozott 
költségvetéshez való hozzájárulás kötelezettségét; 

e) a tagok jogai és kötelezettségei, beleértve a kiegyensúlyozott 
költségvetéshez való hozzájárulás kötelezettségét és a szava
zati jogot; 

Módosítás 50 
Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – h pont – i pont 

i. a felhasználókra vonatkozó hozzáférési politika; i. a felhasználókra vonatkozó, tudományos kiválóságon 
alapuló hozzáférési politika; 

Módosítás 51 
Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – h pont – i a pont (új) 

ia. beruházási politika; 

Módosítás 52 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – h pont – vi a pont (új) 

via. megkülönböztetésmentes politika, amely különös 
figyelmet fordít a nemek közötti egyenlőségre és a 
fogyatékkal élők esélyegyenlőségére; 

Módosítás 53 
Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új) 

ja) megállapodás az ERI tevékenysége során létrejött szaba
dalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok és érdekek jogo
sultjának személyéről, az ilyen jogokból származó bevé
telek felhasználásáról;
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 54 
Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 6 bekezdés 

(6) Az ERI köteles megkötni a működésével kapcsolatos 
kockázatok fedezésére alkalmas biztosításokat. 

(6) Az ERI köteles megkötni az infrastruktúra létrehozá
sával és működésével kapcsolatos kockázatok fedezésére 
alkalmas biztosításokat. 

Módosítás 55 
Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk 

Az ERI-nek kizárólag az Európai Közösségek általános költség
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet VI. címével 
összhangban ítélhető oda közösségi finanszírozás. A kohéziós 
politika forrásaiból származó finanszírozás, összhangban a 
vonatkozó közösségi szabályozással, szintén lehetséges. 

Az ERI-nek kizárólag az Európai Közösségek általános költség
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet VI. címével 
összhangban ítélhető oda közösségi finanszírozás. A kohéziós 
politika forrásaiból származó finanszírozás, összhangban a 
vonatkozó közösségi szabályozással, szintén lehetséges. 

Amennyiben a Közösség akár közvetlenül, akár közvetítő 
útján bármikor az ERI tagja lesz, az ERI-t a költségvetési 
rendelet 185. cikke szerinti jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetnek kell tekinteni. Ez arra az ERI-re is vonatkozik, 
amely a költségvetési rendelet 185. cikke szerinti hozzájáru
lásban (működési támogatásban) részesül. 

Módosítás 56 
Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés – a pont 

a) a közösségi jog, különösen ez a rendelet, valamint az 5. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában és a 10. cikk (1) bekezdé
sében említett határozat; 

a) a közösségi jog, különösen ez a rendelet, valamint az 5. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában és a 10. cikk (1) bekezdé
sében említett határozat, és alkalmazhatósága esetén a 
költségvetési rendelet; 

Módosítás 57 
Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 5 bekezdés 

(5) Ha nem kerül sor orvosló intézkedésekre, a Bizottság 
hatályon kívül helyezheti az ERI-t létrehozó határozatot. A 
vonatkozó határozatot megküldik az ERI-nek és közzéteszik 
az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában. Ez az ERI 
felszámolását vonja maga után. 

(5) Ha nem kerül sor orvosló intézkedésekre, a Bizottság 
hatályon kívül helyezheti a kutási infrastruktúrát ERI-ként 
létrehozó határozatot. A vonatkozó határozatot megküldik az 
ERI-nek és közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 
sorozatában. Ez az ERI felszámolását vonja maga után. 

Módosítás 58 
Rendeletre irányuló javaslat 
18 cikk – 5 a bekezdés (új) 

(5a) A Bizottság az éves jelentést és a (3) bekezdésben 
említett körülményre való tekintettel hozott valamennyi hatá
rozatot továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

HU C 76 E/106 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. 

2009. február 19., csütörtök


