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Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Da fonden navnlig har til formål at 

styrke samarbejdet mellem retlige enheder 

og medlemsstater på tværs af Europa, bør 

en foranstaltning kun være berettiget til 

finansiering, hvis den udføres gennem et 

samarbejde mellem mindst tre retlige 

enheder, der er hjemmehørende i mindst tre 

forskellige medlemsstater og/elles 

associerede lande. Den effektive kontrol af 

mindst tre af disse støtteberettigede retlige 

enheder, som er hjemmehørende i mindst 

to forskellige medlemsstater og/eller 

associerede lande, må ikke direkte eller 

indirekte varetages af den samme enhed, 

og de må ikke kontrollere hinanden. Med 

henblik på at sætte skub i samarbejdet 

mellem medlemsstaterne kan fonden støtte 

fælles prækommercielle udbud. 

(10) Da fonden navnlig har til formål at 

styrke samarbejdet mellem retlige enheder 

og medlemsstater på tværs af Europa, bør 

en foranstaltning kun være berettiget til 

finansiering, hvis den udføres gennem et 

samarbejde i et konsortium bestående af 

mindst tre retlige enheder, der er 

hjemmehørende i mindst tre forskellige 

medlemsstater. Enhver yderligere retlig 

enhed, der deltager i konsortiet, bør 

kunne være etableret i et associeret land. I 

alle former for samarbejde bør de retlige 

enheder, som er hjemmehørende i 

medlemsstaterne, udgøre et flertal i 

konsortiet. Den effektive kontrol af mindst 

tre af disse støtteberettigede retlige 

enheder, som er hjemmehørende i mindst 

tre forskellige medlemsstater og/eller 

associerede lande, må ikke direkte eller 

indirekte varetages af den samme enhed, 

og de må ikke kontrollere hinanden. Med 

henblik på at sætte skub i samarbejdet 

mellem medlemsstaterne kan fonden støtte 

fælles prækommercielle udbud. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – indledning  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 kan en ansøger, der er 

etableret i Unionen eller i et associeret 

land, og som kontrolleres af et ikke-

associeret tredjeland eller en enhed i et 

ikke-associeret tredjeland enhed, være 

støtteberettiget, hvis dette er nødvendigt 

for at nå de opstillede mål for 

foranstaltningen, og hvis deltagelsen ikke 

vil udgøre en risiko for Unionens og dens 

medlemsstaters sikkerhedsinteresser. For 

at sikre beskyttelse af Unionens og dens 

medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal 

det kræves i indkaldelsen af forslag, at 

ansøgeren fremlægger dokumentation for: 

2. Uanset stk. 1 kan en ansøger eller 

en underleverandør involveret i 

foranstaltningen, der er etableret i 

Unionen eller i et associeret land, og som 

kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland 

eller en enhed i et ikke-associeret 

tredjeland, udgøre en støtteberettiget 

enhed, hvis dette er nødvendigt for at nå de 

opstillede mål for foranstaltningen, og hvis 

deltagelsen ikke vil udgøre en risiko for 

Unionens og dens medlemsstaters 

sikkerheds- og forsvarsinteresser eller 

målsætningerne i artikel 3. For at sikre 

beskyttelse af Unionens og dens 

medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal 

det kræves i indkaldelsen af forslag, at 

ansøgeren forpligter sig til at fremlægge 

dokumentation for eller stiller garantier 

godkendt af medlemsstaten, hvor 

ansøgeren er etableret, der underbygger: 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at adgangen for ikke-associerede 

tredjelande eller enheder i ikke-associerede 

tredjelande til klassificerede og ikke-

klassificerede følsomme oplysninger 

vedrørende foranstaltningen vil blive 

forhindret, og at de personer, der deltager i 

foranstaltningen, har en national 

sikkerhedsgodkendelse, der er udstedt af en 

medlemsstat eller et associeret land 

b) adgangen for ikke-associerede 

tredjelande eller enheder i ikke-associerede 

tredjelande til klassificerede og ikke-

klassificerede følsomme oplysninger 

vedrørende foranstaltningen forhindres, og 

at de ansatte eller andre personer, der 

deltager i foranstaltningen, om nødvendigt 

har en national sikkerhedsgodkendelse, der 

er udstedt af en medlemsstat eller et 

associeret land 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medmindre andet er fastsat i det i 

artikel 27 omhandlede arbejdsprogram, 

skal foranstaltningen gennemføres i et 

samarbejde mellem mindst tre retlige 

enheder, der er etableret i mindst tre 

forskellige medlemsstater og/eller 

associerede lande. Den effektive kontrol af 

mindst tre af disse støtteberettigede retlige 

enheder, som er etableret i mindst to 

forskellige medlemsstater og/eller 

associerede lande, må ikke direkte eller 

indirekte under hele foranstaltningens 

gennemførelse varetages af den samme 

enhed, og de må ikke kontrollere hinanden. 

4. Foranstaltningen gennemføres i et 

samarbejde inden for et konsortium med 

mindst tre retlige enheder, der er etableret i 

mindst tre forskellige medlemsstater. En 

eventuel yderligere retlig enhed, som 

deltager i konsortiet, kan være etableret i 

et associeret land, jf. artikel 5. Den 

effektive kontrol af mindst tre af disse 

støtteberettigede retlige enheder, som er 

etableret i mindst tre forskellige 

medlemsstater og/eller associerede lande, 

må ikke direkte eller indirekte under hele 

foranstaltningens gennemførelse varetages 

af den samme enhed, og de må ikke 

kontrollere hinanden. 

Or. en 
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Artikel 11 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Foranstaltninger til udvikling af 

produkter og teknologier, hvis brug, 

udvikling eller produktion er forbudt i 

henhold til gældende international 

lovgivning, er ikke støtteberettigede. 

6. Foranstaltninger til udvikling af 

produkter og teknologier, hvis brug, 

udvikling eller produktion er forbudt i 

henhold til gældende international 

lovgivning, er ikke støtteberettigede,  

herunder ubemandede luftfartøjer uden 

menneskelig kontrol i forbindelse med 

måludvælgelse og kamphandlinger. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der kan uden indkaldelse af 

forslag ydes tilskud til retlige enheder, 

som udpeges i arbejdsprogrammet i 

overensstemmelse med 

finansforordningens artikel [195, litra e)]. 

udgår 

Or. en 

 


