
Poprawka 9
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Nie należy przedłużać okresu obowiązywania odstępstw
przyznanych Węgrom i Słowacji, ponieważ wymienione pań-
stwa członkowskie nie stosowały lub nie stosują już stawki
obniżonej.

(6) Należy podkreślić, że tym państwom, członkowskim,
które nie stosowały lub już nie stosują tymczasowych odstęp-
stw w zakresie VAT, wygasłych w 2007 r., należy przyznać
możliwość korzystania z owych tymczasowych odstępstw do
31 grudnia 2010 r.

P6_TA(2007)0588

Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS
odpowiedzialnego za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudo-

wanych (COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0243),

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1) (rozporządzenia finansowego), w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Euro-
pejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2)
(PMI), w szczególności jego pkt 47,

— uwzględniając art. 171 i art. 172 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0172/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budże-
towej (A6-0484/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu
1a obowiązujących wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami punktu 47 poro-
zumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie wykraczające
poza rok 2013 będzie określone w kontekście negocjacji następnych ram finansowych;

3. przypomina, że opinia wydana przez Komisję Budżetową nie przesądza o wyniku procedury określo-
nej w punkcie 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r., która ma zastosowanie do ustanowienia wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS;

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.
L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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4. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE i art.
119 drugi akapit traktatu Euratom;

5. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinfor-
mowanie go o tym fakcie;

6. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 11 preambuły

(11) Ze względu na ambitny charakter i zakres ustalonych
celów wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów
wbudowanych, skalę zasobów finansowych i technicznych, które
należy zmobilizować, oraz potrzebę zapewnienia skutecznej
koordynacji i synergii zasobów i finansowania, konieczne jest
podjęcie działań przez Wspólnotę. W związku z tym na mocy
art. 171 Traktatu należy powołać wspólne przedsięwzięcie
(zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) jako pod-
miot prawny odpowiedzialny za realizację wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie systemów wbudowanych. Aby
zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami badawczo-roz-
wojowymi rozpoczętymi w siódmym programie ramowym
(2007-2013), wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno zos-
tać ustanowione na okres kończący się z dniem 31 grudnia
2017 r., z możliwością przedłużenia.

(11) Ze względu na ambitny charakter i zakres ustalonych
celów wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów
wbudowanych, skalę zasobów finansowych i technicznych, które
należy zmobilizować, oraz potrzebę zapewnienia skutecznej
koordynacji i synergii zasobów i finansowania, konieczne jest
podjęcie działań przez Wspólnotę. W związku z tym na mocy
art. 171 Traktatu należy powołać wspólne przedsięwzięcie
(zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) jako pod-
miot prawny odpowiedzialny za realizację wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie systemów wbudowanych. Aby
zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami badawczo-roz-
wojowymi rozpoczętymi w siódmym programie ramowym
(2007-2013), wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno zos-
tać ustanowione na okres kończący się z dniem 31 grudnia
2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu
do składania wniosków w 2013 r. wciąż projekty w toku
będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

Poprawka ta odnosi się do całego tekstu.

Poprawka 2

Punkt 12 preambuły

(12) Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno być orga-
nem utworzonym przez Wspólnoty, a absolutorium z wykona-
nia budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski (1), na
zalecenie Rady, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań
wynikających z publiczno-prywatnego charakteru wspólnych
inicjatyw technologicznych, a w szczególności z wkładu sektora
prywatnego do budżetu.

(12) Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno przestrze-
gać kompetencji Trybunału Obrachunkowego w zakresie ana-
lizowania wpływów i wydatków wszystkich organów powoły-
wanych do życia przez Wspólnoty oraz powinno uznawać spe-
cyfikę wspólnych inicjatyw technologicznych jako nowych
mechanizmów na rzecz wdrażania partnerstw publiczno-pry-
watnych w celu znalezienia bardziej skutecznego rozwiązania
dla celów absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii
Europejskiej.

(1) Art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z
31.12.2002, str. 72, sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str.
39).
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Poprawka 3
Punkt 21 preambuły

(21) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych
warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu,
celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i tech-
nicznej najwyższej klasy, do całości personelu zatrudnionego w
ramach wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS zastosowanie
powinny mieć regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot
Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich („regulamin pracowniczy”).

(21) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych
warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu,
celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i tech-
nicznej najwyższej klasy należy zezwolić Komisji na oddelego-
wanie odpowiadającej potrzebie liczby urzędników do wspól-
nego przedsięwzięcia ARTEMIS. Pozostały personel powinien
zostać zatrudniony przez wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS
w zgodzie z przepisami prawa pracy państwa przyjmującego.

Poprawka 4
Punkt 25 preambuły

(25) Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno posiadać
uzgodniony z Komisją odrębny regulamin finansowy (1) oparty
na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego i uwzględ-
niający jego szczególne potrzeby operacyjne wynikające w
szczególności z konieczności połączenia finansowania wsparcia
dla działań badawczo-rozwojowych ze środków wspólnotowych
i krajowych w sposób skuteczny i terminowy.

(25) Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego
przedsięwzięcia ARTEMIS muszą być zgodne z rozporządze-
niem Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listo-
pada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finanso-
wego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporzą-
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), chyba że wyma-
gają tego jego szczególne potrzeby operacyjne, w szczególności
konieczność połączenia finansowania wsparcia dla działań bada-
wczo-rozwojowych ze środków wspólnotowych i krajowych w
sposób skuteczny i terminowy. Do przyjęcia wszelkich zasad
stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom)
nr 2343/2002 jest wymagana uprzednia zgoda Komisji. O
wszelkich takich odstępstwach winna być informowana wła-
dza budżetowa.

(1) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego
dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspól-
not Europejskich Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie
w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

(1) Dz.U. L 357, z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z
7.1.2003, str. 39.

Poprawka 5
Artykuł 1, ustęp 1

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozu-
mieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (zwane
dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) na okres koń-
czący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Okres ten może zostać
przedłużony w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia.

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozu-
mieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (zwane
dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) na okres koń-
czący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować,
że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r.
projekty w toku będą wprowadzane, monitorowane i dotowane
do 2017 r.

Poprawka 6
Artykuł 2, litera d)

d) zapewnia efektywność i trwałość wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie systemów wbudowanych;

skreślona
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Poprawka 7

Artykuł 2, litera (da) (nowa)

(da) promuje zaangażowania małych i średnich przedsiębior-
stw (MŚP) w swoje działania;

Poprawka 8

Artykuł 4, ustęp 2, litera a)

a) wkład finansowy zrzeszenia ARTEMISIA do kwoty 20 mln
EUR lub do wysokości 1 % kosztów ogólnych projektów, w
zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie
więcej niż [30] mln EUR;

a) wkład finansowy zrzeszenia ARTEMISIA do kwoty 20 mln
euro lub do wysokości 1 % kosztów ogólnych projektów, w
zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie
więcej niż 30 mln EUR;

Poprawka 9

Artykuł 4, ustęp 2, akapit pierwszy a (nowy)

Suma wkładów przedstawionych w lit. a) i b) nie przekracza
5% całkowitego budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTE-
MIS.

Poprawka 10

Artykuł 4, ustęp 3, litera b)

b) wkłady finansowe państw członkowskich ARTEMIS wno-
szone w postaci corocznych zobowiązań, z których środki
wypłacane są bezpośrednio na rzecz organizacji badawczo-
rozwojowych uczestniczących w projektach badawczo-roz-
wojowych;

b) wkłady finansowe państw członkowskich ARTEMIS wno-
szone w postaci corocznych zobowiązań, z których środki
wypłacane są bezpośrednio na rzecz organizacji badawczo-
rozwojowych uczestniczących w projektach badawczo-roz-
wojowych; Państwa członkowskie uczestniczące w ARTE-
MIS zapewniają jak najszybsze przyznanie środków.

Poprawka 11

Artykuł 4, ustęp 3a (nowy)

3a. Wkład finansowy w koszty realizacji projektów pocho-
dzący ze środków publicznych jest uzależniony od wkładów
rzeczowych do projektów organizacji badawczo-rozwojowych,
by pokryć część niezbędnych kosztów realizacji projektów.

Poprawka 12

Artykuł 6, ustęp 1

1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ARTE-
MIS oparty jest na zasadach ramowego rozporządzenia finan-
sowego. Regulamin może odbiegać od ramowego rozporządze-
nia finansowego w przypadku, gdy wymagają tego szczególne
potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS i
pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Komisją.

1. Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego
przedsięwzięcia ARTEMIS nie odbiegają od rozporządzenia
Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają
tego jego szczególne potrzeby operacyjne i pod warunkiem
wcześniejszej zgody ze strony Komisji. O wszelkich takich
odstępstwach informowana jest władza budżetowa.
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Poprawka 13

Artykuł 7, ustęp 5, litera c)

c) Proces oceny i wyboru musi gwarantować, że finansowanie
ze środków publicznych wspólnego przedsięwzięcia ARTE-
MIS przyznawane jest zgodnie z zasadami doskonałości i
konkurencji.

c) Proces oceny i wyboru wniosków, który przeprowadzany
jest przy pomocy zewnętrznych ekspertów, gwarantuje, że
przyznawanie funduszy w ramach wspólnego przedsięwzię-
cia ARTEMIS dokonywane jest zgodnie z zasadami dosko-
nałości i konkurencyjności.

Poprawka 14

Artykuł 8, ustęp 1

1. Do pracowników wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS i
do jego dyrektora generalnego zastosowanie mają regulamin
pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, warunki
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty
Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu
pracowniczego i warunków zatrudnienia.

1. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS zatrudnia swoich
pracowników zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w
państwie przyjmującym. Komisja może oddelegować do wspól-
nego przedsięwzięcia ARTEMIS odpowiadającą potrzebie
liczbę urzędników.

Poprawka 15

Artykuł 8, ustęp 2

2. W stosunku do swoich pracowników wspólne przedsięw-
zięcie ARTEMIS korzysta z uprawnień przekazanych organowi
mianującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich oraz przekazanych organowi upoważ-
nionemu do zawierania umów na mocy warunków zatrudnie-
nia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

skreślony

Poprawka 16

Artykuł 8, ustęp 3

3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje
niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewi-
dzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pra-
cowników Wspólnot Europejskich.

3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje
niezbędne środki wykonawcze dotyczące oddelegowania urzęd-
ników Wspólnot Europejskich.

Poprawka 17

Artykuł 9

Artykuł 9 skreślony

Przywileje i immunitety

Do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz jego pracowni-
ków stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich.
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Poprawka 18
Artykuł 10, ustęp 1

1. Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS reguluje prawo właściwe dla stosownych postano-
wień umowy.

1. Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS regulują stosowne postanowienia umowy oraz
prawo właściwe dla danej umowy.

Poprawka 19
Artykuł 10, ustęp 3a (nowy)

3a. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS ponosi jedynie
odpowiedzialność za wypełnianie swoich zobowiązań.

Poprawka 20
Artykuł 10, ustęp 3b (nowy)

3b. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS nie jest odpowie-
dzialne za wypełnianie zobowiązań finansowych swoich człon-
ków. Nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za niewy-
pełnienie obowiązków przez jedno z państw członkowskich
ARTEMIS wynikających z zaproszeń do składania wniosków
wystosowanych przez wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS.

Poprawka 21
Artykuł 10, ustęp 3c (nowy)

3c. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekol-
wiek zobowiązania powstałe w ramach wspólnego przedsięw-
zięcia ARTEMIS Odpowiedzialność finansowa członków jest
odpowiedzialnością wewnętrzną jedynie wobec wspólnego
przedsięwzięcia ARTEMIS i ogranicza się ona do podjętego
przez nich zobowiązania do wnoszenia wkładu finansowego,
jak stanowi art. 4.

Poprawka 22
Artykuł 12, ustęp 2

2. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz do dnia
31 grudnia 2015 r. Komisja przeprowadzi oceny śródokresowe
wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS z pomocą niezależnych
ekspertów. Ocena ta dotyczy jakości i efektywności działalności
wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz postępów w realizacji
wyznaczonych celów. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny,
wraz ze swoimi uwagami, Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie.

2. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie śródokre-
sową ocenę wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, sporządzoną
z pomocą niezależnych ekspertów Ocena ta dotyczy jakości i
efektywności działalności wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS
oraz postępów w realizacji wyznaczonych celów.

Poprawka 23
Artykuł 12, ustęp 3

3. Do dnia 31 marca 2018 r. Komisja przeprowadzi ocenę
końcową wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS z pomocą nie-
zależnych ekspertów. Wyniki oceny końcowej zostaną przedsta-
wione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony
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Poprawka 24
Artykuł 12, ustęp 4

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie
Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finan-
sowym wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie
Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisami finanso-
wymi wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, przy poszanowaniu
kompetencji Trybunału Obrachunkowego w zakresie analizo-
wania wpływów i wydatków wszystkich organów powoływa-
nych do życia przez Wspólnoty Europejskie, oraz uznając spe-
cyfikę wspólnych inicjatyw technologicznych jako nowych
mechanizmów na rzecz wdrażania partnerstw publiczno-pry-
watnych w celu znalezienia bardziej skutecznego rozwiązania
dla celów absolutorium z wykonania budżetu Wspólnoty

Poprawka 25
Artykuł 17

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS i państwem
przyjmującym zawarta zostanie umowa dotycząca lokalizacji
biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia,
które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ARTE-
MIS.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS i państwem
przyjmującym zawarta zostanie umowa dotycząca pomocy w
odniesieniu do lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów
oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspól-
nemu przedsięwzięciu ARTEMIS.

Poprawka 26
Załącznik, Artykuł 1, ustęp 3

3. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS ustanawia się na okres
rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego statutu
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a kończący się
z dniem 31 grudnia 2017 r.

3. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS ustanawia się na okres
rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego statutu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a kończący się z
dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostat-
nim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. projekty w
toku będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

Poprawka 28
Załącznik, Artykuł 1, ustęp 4

4. Okres ten może zostać przedłużony poprzez zmianę
niniejszego statutu, zgodnie z przepisami art. 23, z uwzględ-
nieniem postępu w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS i pod warunkiem zapewnienia stabilności finanso-
wania.

skreślony

Poprawka 27
Załącznik, Artykuł 1, ustęp 5a (nowy)

5a. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS jest organem usta-
nowionym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego i
punktem 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Poprawka 29
Załącznik, Artykuł 2, ustęp 1, litera d)

d) zapewnia efektywność i trwałość wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie systemów wbudowanych;

skreślona
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Poprawka 30
Załącznik, Artykuł 2, ustęp 2, litera (da) (nowa)

(da) promowanie zaangażowania małych i średnich przedsię-
biorstw w swoje działania;

Poprawka 31
Załącznik, Artykuł 2, ustęp 2 punkt h)

h) publikowanie informacji o projektach, w tym nazw uczest-
ników i kwoty wkładu finansowego wspólnego przedsięw-
zięcia ARTEMIS;

h) publikowanie informacji na temat projektów z uwzględnie-
niem nazw/ nazwisk uczestników oraz wysokości wkładu
finansowego każdego z uczestników na wspólne przedsięw-
zięcie ARTEMIS;

Poprawka 32
Załącznik, Artykuł 4, ustęp 4

4. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego pod-
miotu prawnego lub zalecenia w sprawie przystąpienia państw
trzecich podejmowane są przez radę zarządzającą z uwzględnie-
niem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej wnioskodawcy
dla realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

4. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego pod-
miotu prawnego lub zalecenia w sprawie przystąpienia państw
trzecich podejmowane są przez radę zarządzającą z uwzględnie-
niem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej wnioskodawcy
dla realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. W
przypadku wniosku o członkostwo zarząd przekazuje Komisji
we właściwym czasie informację na temat oceny wnioskują-
cego, a — tam gdzie zachodzi taka konieczność — na temat
zalecenia lub decyzji zarządu. Komisja przekazuje tę informa-
cję Radzie.

Poprawka 33
Załącznik, Artykuł 4, ustęp 5

5. Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsięw-
zięcia ARTEMIS. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne
po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozosta-
łych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje
zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami,
które istniały jeszcze przed jego wycofaniem się.

5. Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsięw-
zięcia ARTEMIS. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne
po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozosta-
łych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje
zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami,
które podjęte zostały poprzez decyzje wspólnego przedsięwzię-
cia ARTEMIS zgodnie ze statutem jeszcze przed wycofaniem
się członka. Obowiązek powiadomienia z sześciomiesięcznym
wyprzedzeniem nie ma zastosowania w przypadku, gdy jego
wycofanie się jest oparte na zmianie statutu i jest jego bezpo-
średnią konsekwencją.

Poprawka 34
Załącznik, Artykuł 6, ustęp 2, litera c)

(c) zatwierdza regulamin finansowy wspólnego przedsięwzię-
cia ARTEMIS zgodnie z art. 13 niniejszego statutu;

(c) zatwierdza przepisy finansowe dotyczące wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS zgodnie z art. 13 niniejszego statutu
po konsultacji z Komisją;

Poprawka 35
Załącznik, Artykuł 7, ustęp 2, litera e)

e) zatwierdza ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków; e) zatwierdza treść, cele i ogłoszenie zaproszenia do składania
wniosków;
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Poprawka 36
Załącznik, Artykuł 7, ustęp 3, litera b)

b) Rada władz publicznych wybiera swego przewodniczącego. b) Rada władz publicznych wybiera swego przewodniczącego
co dwa lata. Ten sam przewodniczący może być ponownie
wybrany jedynie dwukrotnie.

Poprawka 37
Załącznik, Artykuł 9, ustęp 2

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany przez radę zarzą-
dzającą z przedstawionej przez Komisję listy kandydatów, na
maksimum trzyletnią kadencję. Po dokonaniu oceny wyników
pracy dyrektora zarządzającego rada może jednokrotnie przed-
łużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający czterech
lat.

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany przez radę zarzą-
dzającą na podstawie przedstawionej przez Komisję listy kandy-
datów w następstwie zaproszenia do zgłoszeń zainteresowania
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
oraz w innych periodykach lub w Internecie, na maksimum
trzyletnią kadencję. Po dokonaniu oceny wyników pracy dyrek-
tora zarządzającego rada może jednokrotnie przedłużyć kaden-
cję na kolejny okres nieprzekraczający trzech lat.

Poprawka 38
Załącznik, Artykuł 10, ustęp 2, litera b)

b) wkład Wspólnoty na finansowanie działań badawczo-roz-
wojowych;

b) wkład Wspólnoty na finansowanie projektów;

Poprawka 39
Załącznik, Artykuł 10, ustęp 4, litera a)

a) ARTEMISIA wnosi wkład finansowy do kwoty 20 mln EUR
lub do wysokości 1 % kosztów ogólnych projektów, w
zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie
więcej niż 30 mln EUR;

a) ARTEMISIA wnosi wkład finansowy do kwoty 20 mln euro
lub do wysokości 1 % kosztów ogólnych projektów, w
zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie
więcej niż 30 mln euro. Koszty ogólne projektów oznaczają
sumę kosztów całkowitych (tak, jak określono w przypisie
32) wszystkich projektów;

Poprawka 40
Załącznik, Artykuł 10, ustęp 4, litera (da) (nowa)

da) suma wkładów przedstawionych w lit. a) i b) nie przekro-
cza 5% całkowitego budżetu wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS.

Poprawka 41
Załącznik, Artykuł 10, ustęp 5, litera c)

c) wkłady rzeczowe wnoszone przez podmioty badawczo-
rozwojowe uczestniczące w projektach na pokrycie przypa-
dającej na nich części niezbędnych kosztów realizacji pro-
jektów. Kwota ich ogólnego wkładu w okresie trwania
wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS jest równa kwocie
wkładu władz publicznych lub wyższa.

c) wkłady rzeczowe wnoszone przez podmioty badawczo-
rozwojowe uczestniczące w projektach podlegają ocenie
wartości wkładów rzeczowych oraz ich adekwatności do
prowadzonych w ramach wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS działań, a wkłady te są zatwierdzane przez
radę zarządzającą. Procedura oceny wkładów przyjmo-
wana jest przez radę zarządzającą. Opiera się ona na
następujących zasadach:

— ogólne podejście opiera się na sposobie działania siód-
mego programu ramowego, gdzie wkłady rzeczowe do
projektów ocenia się na etapie przeglądu;

— jako wytyczne wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS
stosuje się przepisy finansowe;
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— kwestie dodatkowe podlegają międzynarodowym stan-
dardom rachunkowości;

— ocena wkładów dokonywana jest zgodnie z wartoś-
ciami ogólnie przyjętymi na odpowiednim rynku (art.
172 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE, Eura-
tom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. usta-
nawiające szczegółowe zasady wykonania rozporzą-
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie
do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (*)).

Weryfikacji dokonuje niezależny audytor.

(*) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.
U. L 111 z 28.4.2007, str. 13).

Poprawka 42

Załącznik, Artykuł 10, ustęp 7

7. Jeśli którykolwiek z członków wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących uzgod-
nionego wkładu finansowego do wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS, dyrektor wykonawczy zwołuje posiedzenie rady
zarządzającej, która podejmuje decyzję, czy pozostali członko-
wie powinni pozbawić członkostwa członka nie wypełniającego
swoich zobowiązań, czy też należy podjąć jakiekolwiek inne
środki do czasu wypełnienia przez członka swoich zobowiązań.

7. Jeśli którykolwiek z członków wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących uzgod-
nionego wkładu finansowego do wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS, dyrektor wykonawczy powiadamia go o tym fakcie
na piśmie i ustala rozsądny okres, w którym zobowiązania
mogą zostać wypełnione. Jeżeli zobowiązania nie zostały
wypełnione w tym okresie, dyrektor wykonawczy zwołuje
posiedzenie rady zarządzającej, która podejmuje decyzję o
pozbawieniu członkostwa członka niewypełniającego swoich
zobowiązań, lub czy też należy podjąć jakiekolwiek inne środki
do czasu wypełnienia przez członka swoich zobowiązań.

Poprawka 43

Załącznik, Artykuł 13, tytuł i ustępy od 1 do 3

Regulamin finansowy Przepisy finansowe

1. Rada zarządzająca przyjmuje regulamin finansowy wspól-
nego przedsięwzięcia ARTEMIS.

1. Rada zarządzająca przyjmuje przepisy finansowe wspól-
nego przedsięwzięcia ARTEMIS po konsultacji z Komisją.

2. Celem regulaminu finansowego jest zapewnienie rzetel-
nego zarządzania finansowego wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS.

2. Celem przepisów finansowych jest zapewnienie rzetelnego
zarządzania finansowego wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

3. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ARTE-
MIS oparty jest na zasadach ramowego rozporządzenia finan-
sowego i zawiera przepisy w zakresie planowania i wykonania
budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Regulamin
może odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego w
przypadku, gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne
wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, pod warunkiem wcześ-
niejszego uzgodnienia z Komisją.

3. Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego
przedsięwzięcia ARTEMIS nie odbiegają od rozporządzenia
Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają
tego jego szczególne potrzeby operacyjne. Do przyjęcia wszel-
kich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE,
Euratom) nr 2343/2002 jest wymagana uprzednia zgoda
Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informowana jest
władza budżetowa.
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Poprawka 44
Załącznik, Artykuł 13, akapit czwarty

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie
Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finan-
sowym wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie
Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisami finanso-
wymi wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, w poszanowaniu
kompetencji Trybunału Obrachunkowego w zakresie analizo-
wania wpływów i wydatków wszystkich organów powoływa-
nych do życia przez Wspólnoty Europejskie, oraz powinno
uznawać specyfikę WIT jako nowych mechanizmów na rzecz
wdrażania partnerstw publiczno-prywatnych w celu znalezie-
nia bardziej skutecznego rozwiązania dla celów absolutorium
z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka 45
Załącznik, Artykuł 14, ustęp 1

1. W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i
plany realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, w
tym programu badań.

1. W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i
plany realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, w
tym programu badań. Po przyjęciu przez radę zarządzającą
wieloletni plan strategiczny podawany jest do wiadomości
publicznej.

Poprawka 46
Załącznik, Artykuł 14, ustęp 2

2. W rocznym programie prac opisuje się zakres i budżet
zaproszeń do składania wniosków potrzebny do realizacji pro-
gramu badań na dany rok.

2. W rocznym programie prac opisuje się zakres i budżet
zaproszeń do składania wniosków potrzebny do realizacji pro-
gramu badań na dany rok. Po przyjęciu go przez radę zarządza-
jącą roczny program prac podawany jest do wiadomości
publicznej.

Poprawka 47
Załącznik, Artykuł 14, ustęp 3

3. W rocznym planie realizacji określa się plan wykonania
wszystkich działań wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS na
dany rok, w tym planowanych zaproszeń do składania wnio-
sków oraz działań, które muszą zostać zrealizowane w drodze
zaproszenia do składania ofert. Roczny plan realizacji jest
przedstawiany przez dyrektora wykonawczego radzie zarządza-
jącej wraz z rocznym planem budżetu.

3. W rocznym planie realizacji określa się plan wykonania
wszystkich działań wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS na
dany rok, w tym planowanych zaproszeń do składania wnio-
sków oraz działań, które muszą zostać zrealizowane w drodze
zaproszenia do składania ofert. Roczny plan realizacji jest
przedstawiany przez dyrektora wykonawczego radzie zarządza-
jącej wraz z rocznym planem budżetu. Po przyjęciu go przez
radę zarządzającą roczny plan wdrożenia podawany jest do
wiadomości publicznej.

Poprawka 48
Załącznik, Artykuł 14, ustęp 5, akapit drugi

5. W rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawia się
postępy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS za każdy rok
kalendarzowy, szczególnie w odniesieniu do wieloletniego
planu strategicznego oraz rocznego planu realizacji na dany
rok. Dyrektor wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z
działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i
bilansem.

5. W rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawia się
postępy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS za każdy rok
kalendarzowy, szczególnie w odniesieniu do wieloletniego
planu strategicznego oraz rocznego planu realizacji na dany
rok. Dyrektor wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z
działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i
bilansem. W rocznym sprawozdaniu z działalności zawarty
jest udział MŚP w działalności w zakresie badań naukowych
i rozwoju wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.
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Poprawka 49

Załącznik, Artykuł 14, ustęp 6

6. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans: W terminie
dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego,
dyrektor wykonawczy przedstawia sprawozdanie finansowe i
bilans za poprzedni rok radzie zarządzającej do zatwierdzenia.
Sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok przedstawia
się Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu.

6. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans: W terminie
dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego,
dyrektor wykonawczy przedstawia sprawozdanie finansowe i
bilans za poprzedni rok radzie zarządzającej do zatwierdzenia.
Sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok przedstawia
się Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu i władzy
budżetowej.

Poprawka 50

Załącznik, Artykuł 15, ustęp 2

2. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS zawiera z uczestni-
kami projektów um owy o przyznanie dotacji na realizację pro-
jektów. Umowy te odnoszą się do odpowiednich krajowych
umów o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 16 ust. 5
lit. b), a w stosownych przypadkach bazują na nich.

2. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS zawiera z uczestni-
kami projektów umowy o przyznanie dotacji na realizację pro-
jektów. Zasady i warunki tych umów zgodne są z przepisami
finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz odno-
szą się do odpowiednich krajowych umów o przyznanie dotacji,
o których mowa w art. 16 ust. 5 lit. b), a w stosownych przy-
padkach bazują na nich.

Poprawka 51

Załącznik, Artykuł 16, ustęp 4, litera a)

a) Zaproszenia do składania wniosków formułowane przez
wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS są otwarte dla uczestni-
ków posiadających siedzibę w państwach członkowskich
ARTEMIS oraz w każdym innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym.

a) Zaproszenia do składania wniosków formułowane przez
wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS są otwarte dla uczestni-
ków posiadających siedzibę w państwach członkowskich
ARTEMIS oraz w każdym innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym. Zaprosze-
nia do składania wniosków podawane są do wiadomości
publicznej jak najszerszego grona odbiorców poprzez
publikację w periodykach, w Internecie, itp.

Poprawka 52

Załącznik, Artykuł 18, ustęp 1

1. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia zawar-
tym w rocznym planie budżetu.

1. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia zawar-
tym w rocznym planie budżetu, a Komisja przekazuje je Parla-
mentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstępnym projektem
budżetu Unii Europejskiej.

Poprawka 53

Załącznik, Artykuł 18, ustęp 2

2. Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia są pracownikami
zatrudnianymi na czas określony i pracownikami kontrakto-
wymi i są zatrudniani na podstawie umów na czas określony
z możliwością jednokrotnego przedłużenia na okres nieprzekra-
czający łącznie siedmiu lat.

skreślony
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Poprawka 54

Załącznik, Artykuł 19, ustęp 6

6. Członkowie nie odpowiadają za zobowiązania finansowe
wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Odpowiedzialność finan-
sowa członków jest wewnętrzną odpowiedzialnością wobec
wspólnego przedsięwzięcia i ograniczona jest do wysokości
zadeklarowanych przez nich wkładów w zasoby, o których
mowa w art. 10 ust. 2.

6. Członkowie nie odpowiadają za zobowiązania wspólnego
przedsięwzięcia ARTEMIS. Odpowiedzialność finansowa człon-
ków jest wewnętrzną odpowiedzialnością wobec wspólnego
przedsięwzięcia i ograniczona jest do wysokości zadeklarowa-
nych przez nich wkładów w zasoby, o których mowa w art.
10 ust. 2.

Poprawka 55

Załącznik, Artykuł 19, ustęp 7

7. Odpowiedzialność finansowa wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS z tytułu własnego zadłużenia ograniczona jest do
kwoty wkładów członków na pokrycie kosztów funkcjonowa-
nia, o których mowa w art. 10 ust. 2.

7. Z wyjątkiem wkładu finansowego wymaganego od
uczestników projektów na mocy art. 16 ust. 5 lit. a) odpowie-
dzialność finansowa wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS z
tytułu własnego zadłużenia ograniczona jest do kwoty wkładów
członków na pokrycie kosztów funkcjonowania, o których
mowa w art. 10 ust. 2

Poprawka 56

Załącznik, Artykuł 22, ustęp 5

5. Po rozdysponowaniu rzeczowych składników aktywów w
sposób określony w ust. 4, pozostały majątek jest wykorzysty-
wany na pokrycie zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS oraz kosztów związanych z jego likwidacją. Ewen-
tualna nadwyżka lub niedobór są, odpowiednio, rozdzielane
pomiędzy istniejących w czasie likwidacji członków wspólnego
przedsięwzięcia lub przez nich pokrywane – proporcjonalnie do
wkładów faktycznie wniesionych na rzecz wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS.

5. Po rozdysponowaniu rzeczowych składników aktywów w
sposób określony w ust. 4, pozostały majątek jest wykorzysty-
wany na pokrycie zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia
ARTEMIS oraz kosztów związanych z jego likwidacją. Ewen-
tualna nadwyżka jest odpowiednio rozdzielana pomiędzy istnie-
jących w czasie likwidacji członków wspólnego przedsięwzięcia
– proporcjonalnie do wkładów faktycznie wniesionych na rzecz
wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

Poprawka 57

Załącznik, Artykuł 23, ustęp 3

3. Wnioski dotyczące zmiany statutu są zatwierdzane przez
radę zarządzającą zgodnie z przepisami art. 6 i poddawane pod
decyzję Komisji.

3. Wnioski dotyczące zmiany statutu są zatwierdzane przez
radę zarządzającą zgodnie z przepisami art. 6 i poddawane pod
decyzję Komisji po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Poprawka 58

Załącznik, Artykuł 23, ustęp 4

4. Niezależnie od przepisów ust. 3, każdą proponowaną
zmianę art. 1 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 10 ust. 4 lit. b) oraz art.
10 ust. 5 lit. a) uznaje się za zmianę istotną, a co za tym idzie
wymagającą zmiany niniejszego rozporządzenia.

4. Niezależnie od przepisów ust. 3 każdą proponowaną
zmianę art. 1 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1,
art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 4 lit. b) oraz art. 10 ust. 5 lit. a) lub
art. 19 uznaje się za zmianę istotną, a co za tym idzie wyma-
gającą zmiany niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 60
Załącznik, Artykuł 24, ustęp 2, litera i)

i) „Prawo dostępu” oznacza niewyłączne licencje i prawa użyt-
kownika do nowej wiedzy lub istniejącej wiedzy, przy czym
prawa te nie obejmują prawa do przyznawania sublicencji,
chyba że w umowie dotyczącej projektu uzgodniono ina-
czej.

i) „Prawo dostępu” oznacza niewyłączne licencje i prawa użyt-
kownika do nowej wiedzy lub istniejącej wiedzy zagwaran-
towane w umowach dotyczących projektów, przy czym
prawa te nie obejmują prawa do przyznawania sublicencji,
chyba że w umowie dotyczącej projektu uzgodniono ina-
czej.

Poprawka 61
Załącznik, Artykuł 24, ustęp 2, litera j)

j) „Niezbędne” oznacza „technicznie istotne” dla realizacji pro-
jektu i/lub w kontekście wykorzystywania nowej wiedzy. W
odniesieniu do praw własności intelektualnej przyznanie
praw dostępu uważa się za niezbędne, jeśli ich nieprzyzna-
nie skutkowałoby naruszeniem tych praw własności intelek-
tualnej.

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 62
Załącznik, Artykuł 24, ustęp 3, punkt 3.2.1.

3.2.1. Uczestnicy tego samego projektu zawierają między sobą
umowę dotyczącą projektu, regulującą między innymi
kwestie przyznawania praw dostępu zgodnie z niniej-
szym artykułem. Uczestnicy projektu mogą zdefiniować
istniejącą wiedzę niezbędną do celów projektu, a w sto-
sownych przypadkach mogą postanowić o wykluczeniu
określonej istniejącej wiedzy.

3.2.1. Uczestnicy tego samego projektu zawierają między sobą
umowę dotyczącą projektu, regulującą między innymi
kwestie przyznawania praw dostępu zgodnie z niniej-
szym artykułem. Uczestnicy projektu mogą podjąć
decyzję o przyznaniu szerszych praw dostępu niż
prawa wymagane w niniejszym artykule. Uczestnicy
projektu mogą zdefiniować istniejącą wiedzę niezbędną
do celów projektu, a w stosownych przypadkach mogą
postanowić o wykluczeniu określonej istniejącej wiedzy.

Poprawka 63
Załącznik, Artykuł 24, ustęp 3, punkt 3.2.4.

3.2.4. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami
dostępu do istniejącej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna
do wykorzystania ich własnej nowej wiedzy w ramach
tego projektu, pod warunkiem, że właściciel istniejącej
wiedzy jest uprawniony do przyznawania tych praw.
Prawa dostępu przyznawane są na zasadach niewyłącz-
ności, na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskrymina-
cyjnych warunkach.

3.2.4. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami
dostępu do istniejącej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna
do wykorzystania ich własnej nowej wiedzy w ramach
tego projektu, pod warunkiem, że właściciel istniejącej
wiedzy jest uprawniony do przyznawania tych praw.
Prawa dostępu przyznawane są na zasadach niewyłącz-
ności i niezbywalności, na sprawiedliwych, rozsądnych i
niedyskryminacyjnych warunkach.

Poprawka 65
Załącznik, Artykuł 24, ustęp 3, akapit 3.4, punkt 3.4.1.

3.4.1. W przypadku, gdy uczestnik przenosi prawo własności
do nowej wiedzy, przenosi na cesjonariusza swoje zobo-
wiązania dotyczące nowej wiedzy, w tym obowiązek
przeniesienia tych zobowiązań na każdego kolejnego
cesjonariusza. Zobowiązania te obejmują zobowiąza-
nia dotyczące przyznawania praw dostępu oraz upow-
szechniania i wykorzystania.

3.4.1. W przypadku, gdy uczestnik przenosi prawo własności
do nowej wiedzy, przenosi na cesjonariusza swoje zobo-
wiązania dotyczące nowej wiedzy, w szczególności te
dotyczące przyznawania praw dostępu oraz upowszech-
niania i wykorzystania. W ramach takiego przeniesienia
dany uczestnik powiadamia innych uczestników tego
samego projektu o nazwie i danych kontaktowych
cesjonariusza.
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Poprawka 66
Załącznik, Artykuł 24, ustęp 3, punkt 3.4.2.

3.4.2. Z zastrzeżeniem ciążących na nim zobowiązań dotyczą-
cych zachowania poufności w przypadku, gdy uczest-
nik projektu zobowiązany jest przenieść swoje zobo-
wiązania dotyczące przyznawania praw dostępu,
powiadamia o planowanym przeniesieniu pozostałych
uczestników z co najmniej 45-dniowym wyprzedze-
niem, przekazując wraz z powiadomieniem odpowied-
nie informacje o przewidywanym nowym właścicielu
nowej wiedzy, aby umożliwić pozostałym uczestnikom
skorzystanie z przysługujących im praw dostępu. W
terminie 30 dni od daty powiadomienia bądź w
innym uzgodnionym na piśmie terminie, każdy z
pozostałych uczestników może wnieść sprzeciw wobec
planowanego przeniesienia własności, uzasadniając, że
mogłoby ono zaszkodzić jego prawom dostępu. W przy-
padku, gdy którykolwiek z pozostałych uczestników
wykaże, że planowane przeniesienie własności zaszko-
dziłoby jego prawom dostępu, przeniesienie takie nie
może nastąpić dopóki zaangażowani uczestnicy nie
osiągną porozumienia.

skreślony

P6_TA(2007)0589

Wspólne przedsięwzięcie ENIAC *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC

(COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0356),

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1) (rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Euro-
pejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami
(PMI) (2), w szczególności jego pkt 47,

— uwzględniając art. 171 ust. 172 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0275/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budże-
towej (A6-0486/2007),

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.
L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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