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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен 
текст)
(COM2019/0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове1 
консултативна работна група, съставена от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, разглежда всяко предложение за преработване, 
представено от Комисията.

Към настоящото съобщение за членовете на ЕП е приложено становището на 
консултативната работна група относно гореспоменатото предложение.

Комисията по правни въпроси ще изкаже принципно становище по този текст по време 
на своето заседание на 2 декември 2019 г.

Приложение

1 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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Приложение

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 7 ноември 2019 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст)
COM2019/0331 от 11.7.2019 – 2019/0151(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 
18 и 26 септември 2019 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от 
Комисията. 

В хода на заседанията2, след като разгледа предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за преработване на Регламент (EО) № 294/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за 
иновации и технологии, консултативната работна група констатира единодушно 
следното:

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените 
промени, е следвало да се отбележат промени по същество:
— заличаването на целия текст на съображение 6 от Регламент (ЕО) № 294/2008;
— в член 6, буква ж) добавянето на последните думи „чрез популяризиране на ОЗИ 
като отлични партньори в областта на иновациите“;
— в член 11, параграф 3 добавянето на думите „рамково партньорство“ преди 
крайната дума „споразумение“;
— в член 17, параграф 5 замяната на думите „чрез общия бюджет на Европейския 
съюз“ с думите „по друга програма на Съюза“;
— в точка 2, подточка i) от раздел 2 на приложение I замяната на думите „езикова 
политика“ с „работни езици“;

2 Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език 
на оригинала за разглеждания текст.
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— в точка 1 от раздел 6 на приложение I заличаването на думите „директора“.
2. В член 11, параграф 2 добавянето на думата „Съюз“ би трябвало да бъде обозначено 
със стрелки за промяна.
3. В член 22 съществуващата формулировка на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) 
№ 294/2008, която е изцяло отбелязана със знака „съществено заличаване“, би 
трябвало да гласи следното: „По препоръка на Съвета преди 15 май на година N + 2 
Европейският парламент освобождава от отговорност директора за изпълнението 
на бюджета на EIT за година N“.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна 
група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по 
същество освен посочените като такива. Консултативната работна група констатира 
също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на 
предишния акт с посочените изменения по същество предложението се свежда до 
обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР Т. БЛАНШЕ Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


