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13.11.2019

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)
(COM2019/0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle forslag til omarbejdning, der 
forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 2. december 2019.

Bilag

1 EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Bilag

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 7. november 2019

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (omarbejdning)
(COM(2019)0331 af 11.7.2019 – 2019/0151(COD))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 18. og 26. 
september 2019 ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

Efter på disse møder2 at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 
af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi 
konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at 
markere indholdsmæssige ændringer:
– sletningen af hele teksten i betragtning 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 294/2008
– i artikel 6, litra g), tilføjelsen af ordene "ved at fremme VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation" 
– i artikel 11, stk. 3, tilføjelsen af ordene " rammepartnerskabs" før det sidste ord "aftale"
– i artikel 17, stk. 5, erstatningen af ordene "gennem Den Europæiske Unions almindelige 
budget" med ordene "under et andet EU-program"
– i bilag I, afsnit 2, punkt 2, litra i), erstatningen af ordene "sprogpolitik " med "arbejdssprog"
– i bilag I, afsnit 6, punkt 1, sletningen af ordet "direktøren ".
2. Vedrører ikke den danske tekst.
3. I artikel 22 bør den eksisterende ordlyd i artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 294/2008, 
som er markeret som "indholdsmæssig sletning", have følgende ordlyd: "Europa-Parlamentet 
meddeler efter henstilling fra Rådet senest den 15. maj i år N + 2 direktøren decharge for 
gennemførelsen af EIT's budget for år N."

2 Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår kodifikationen af de 
uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, 
udelukkende består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige 
ændringer.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør


