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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 187. og 188. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð ráðsins (EB) nr. 723/2009 (2) var settur 
lagarammi um kröfur og málsmeðferð vegna stofn setn-
ingar samtaka um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC-
samtök) og áhrif þess.

2) Stuðningur við og þróun á rannsóknainnviðum í Evrópu 
hefur verið stöðugt markmið Sambandsins eins og sást 
síðast í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1982/2006/
EB (3) og einkum í ákvörðun ráðsins 2006/974/EB (4).

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 6.12.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2015 frá 20. mars 2015 
um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á sérstökum 
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 161, 6.6.2013, bls. 58.
(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 723/2009 frá 25. júní 2009 um lagaramma 

Bandalagsins um samtök um evrópska rannsóknainnviði (ERIC) (Stjtíð. 
ESB L 206, 8.8.2009, bls. 1).

(3) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1982/2006/EB frá 18. desember 
2006 um sjöundu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði 
rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna (2007–2013) (Stjtíð. ESB  
L 412, 30.12.2006, bls. 1).

(4) Ákvörðun ráðsins 2006/974/EB frá 19. desember 2006 um séráætlunina 
„Hæfni“ um framkvæmd sjöundu rammaáætlunar um aðgerðir Evrópu-
bandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna (2007–
2013) (Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2007, bls. 101).

3) Vettvangur evrópskar stefnumótunar um rannsókna-
innviði (ESFRI) og umræðuhópurinn um rafræna innviði 
(e-IRG) hafa útbúið og uppfært allra fyrstu evrópsku 
áætlunina um rannsóknarinnviði (e. European Roadmap 
for Research Infrastructures).

4) Frá því að lagarammi Bandalagsins um samtök um 
evrópska rannsóknarinnviði (ERIC) öðlaðist gildi árið 
2009 hefur tvennum evrópskum rannsóknainnviðum 
verið veitt staða ERIC-samtaka.

5) Aðildarríki, samstarfslönd, önnur þriðju lönd en sam-
starfslönd sem og milliríkjastofnanir geta verið félagar í 
ERIC-samtökum.

6) Samstarfslönd leika stórt hlutverk í undirbúningi og fram-
kvæmd evrópskra rannsóknainnviða og ættu að geta tekið 
þátt í ERIC-samtökum á sama grundvelli og aðildarríki, 
þar eð þau stuðla að framúrskarandi vísindalegum gæðum 
rannsókna í Sambandinu og samkeppnishæfni atvinnulífs 
innan þess með stuðningi sínum.

7) Til þess að auðvelda samstarfslöndum þátttöku í ERIC-
samtökum ber að breyta 2. og 3. mgr. 9. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 723/2009 þannig að framlag samstarfslandanna 
endurspeglist að fullu í félagsaðild og atkvæðisrétti.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað 2. og 3. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 723/2009 komi 
eftirfarandi:

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 1261/2013

frá 2. desember 2013

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 723/2009 um lagaramma Bandalagsins um samtök um 
evrópska rannsóknainnviði (ERIC) (*)
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„2.  Í ERIC-samtökum verða að vera eitt aðildarríki og tvö 
önnur lönd sem eru annaðhvort aðildarríki eða samstarfs-
lönd. Fleiri aðildarríki eða samstarfslönd geta orðið félagar 
hvenær sem er með sanngjörnum og réttmætum skil málum 
samkvæmt stofnsamþykktum og geta gerst áheyrnar full-
trúar án atkvæðisréttar samkvæmt skilyrðum sem tilgreind 
eru í þeim stofnsamþykktum. Þriðju lönd önnur en sam-
starfslönd, sem og milliríkjastofnanir, geta einnig orðið 
félagar í ERIC-samtökum að fengnu samþykki á félags-
fundi, eins og um getur í a-lið 12. gr., í samræmi við þau 
skilyrði og þá málsmeðferð við breytingu á félagsaðild sem 
mælt er fyrir um í stofnsamþykktum þeirra.

3.  Aðildarríki eða samstarfslönd skulu í sameiningu fara 
með meirihluta atkvæðisréttar á félagsfundinum. Tillögur 
að breytingu á stofnsamþykktum ERIC-samtaka með 
aðsetur í aðildarríki þurfa að fá samþykki meirihluta þeirra 
aðildarríkja sem eru félagar í þeim ERIC-samtökum.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar í samræmi 
við sáttmálana.

Gjört í Brussel 2. desember 2013.

 Fyrir hönd ráðsins,

 forseti.

 E. GUSTAS

____________




