
CM\1192582EL.docx PE643.201v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

(0012/2019)

13.11.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
(COM2019/0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1 , κάθε 
πρόταση αναδιατύπωσης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική 
ομάδα αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας 
σχετικά με την εν λόγω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί σχετικά με τη γνωμοδότηση κατά τη 
συνεδρίασή της στις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Συνημμένο

1 EE C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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Συνημμένο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
COM(2015)/0331 της 11.7.2019 – 2019/0151(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 
ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 18 και 26 Σεπτεμβρίου 2019 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της 
προαναφερθείσας πρότασης, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή. 

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές2, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, στο πλαίσιο της εξέτασης 
της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:
- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 294/2008·
- στο άρθρο 6 στοιχείο ζ), η προσθήκη των τελικών λέξεων «προωθώντας τις ΚΓΚ ως 
άριστους εταίρους ως προς την καινοτομία»·
- στο άρθρο 11 παράγραφος 3, η προσθήκη των λέξεων «πλαισίου εταιρικής σχέσης» πριν από 
τη λέξη «συμφωνίας»·
-  στο άρθρο 17 παράγραφος 5, η αντικατάσταση των λέξεων «από το γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με τις λέξεις «από  άλλο πρόγραμμα της Ένωσης»·

2 Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την 
πρωτότυπη γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.
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- στο παράρτημα Ι, τμήμα 2, σημείο 2 στοιχείο θ), αντικατάσταση των λέξεων «γλωσσική 
πολιτική» με τις λέξεις «γλώσσες εργασίας»· 
- στο παράρτημα Ι, τμήμα 6, σημείο 1, διαγραφή των λέξεων «τον διευθυντή». 
2. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η προσθήκη της λέξης «Ένωσης» θα έπρεπε να έχει 
επισημανθεί με βέλη προσαρμογής .
3. Στο άρθρο 22, η υφιστάμενη διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρο 21 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 294/2008, η οποία επισημαίνεται εξ ολοκλήρου με την ένδειξη «ουσιαστική 
διαγραφή», θα πρέπει να έχει ως εξής: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί, με βάση σύσταση 
του Συμβουλίου, πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, απαλλαγή στον διευθυντή για το έτος 
Ν, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΙΤ.».

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο 
ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην 
εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας συμπέρανε, 
επίσης, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης 
πράξης, σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά 
απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της 
ουσίας του.
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