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Utskottet för rättsliga frågor

(0012/2019)

13.11.2019

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)
(COM2019/0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1 ska en rådgivande grupp, 
sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, 
granska alla förslag till omarbetning som läggs fram av kommissionen.

Härmed bifogas yttrandet från den rådgivande gruppen över ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor avser att yttra sig över denna text vid sitt sammanträde 
den 2 december 2019.

Bilaga

1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Bilaga

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 7 november 2019

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet 
för innovation och teknik (omarbetning)
COM(2019)0331 av den 11 juli 2019 – 2019/0151(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 18 och den 26 september 2019 för att bland 
annat granska ovannämnda förslag från kommissionen. 

Vid dessa sammanträden2 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och 
teknik, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att 
markera innehållsmässiga ändringar:
– Strykningen av hela texten i skäl 6 i förordning (EG) nr 294/2008.
– I artikel 6 g: tillägget av de sista orden ”genom att främja KI-grupperna som 
innovationspartner med excellens”.
– I artikel 11.3: tillägget av ”ram-” och ”om partnerskap” före och efter ordet ”avtal”.
– I artikel 17.5: ersättandet av orden ”Europeiska unionens allmänna budget” med orden ”ett 
annat unionsprogram”.
– Led 2 i) i avsnitt 2 i bilaga I: ersättandet av orden ”språkordning” med ”arbetsspråk”.
– Led 1 i avsnitt i bilaga I: strykningen av ordet ”direktör”.
2. I artikel 11.2 borde tillägget ”från unionen” ha stått inom anpassningspilar.
3. I artikel 22 borde den befintliga ordalydelsen i artikel 21.4 i förordning (EG) nr 294/2008 – 
nu markerad helt och hållet som en ”innehållsmässig strykning” – ha sett ut på följande sätt: 

2 Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, vilken var textens originalversion.
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”På rekommendation av rådet ska Europaparlamentet före den 15 maj år N+2 besluta om 
ansvarsfrihet för år N för direktören avseende genomförandet av EIT:s budget.”

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 
att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare 
rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga 
rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. Drexler T. Blanchet L. Romero Requena

Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


