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RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1261/2013 

av 2. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for 

en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium)(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 187 og 188, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

forsamlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsforordning (EF) nr. 723/2009(2) er det fastsatt 

en rettslig ramme med kravene til og framgangsmåtene 

for samt virkningen av å opprette et konsortium for 

europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium). 

2) Støtten til og utviklingen av forskningsinfrastrukturer i 

Europa har vært et løpende mål for Unionen, sist 

gjenspeilet i europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1982/2006/EC(3), og særlig i rådsbeslutning 

2006/974/EF(4). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 6.12.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016,  

s. 84. 

(1) EUT C 161 av 6.6 2013, s. 58. 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 723/2009 av 25. juni 2009 om Felles-

skapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk 

forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) (EUT L 206, av 

8.8.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EF av  

18. desember 2006 om Det europeiske fellesskaps sjuende ramme-

program for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon 

(2007-2013) (EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) Rådsbeslutning 2006/974/EF av 19. desember 2006 om sær-

programmet «Kapasitet» for gjennomføring av Det europeiske 

fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk 

utvikling og demonstrasjon (2007-2013) (EUT L 54 av 22.2.2007, 

s. 101). 

3) Det europeiske strategiforum for forskningsinfra-

strukturer (ESFRI) og refleksjonsgruppen for e-infra-

struktur (e-IRG) har utarbeidet og ajourført den første 

europeiske kjøreplan for forskningsinfrastrukturer. 

4) Etter at Fellesskapets rettslige ramme for et ERIC-

konsortium trådte i kraft i 2009, har to europeiske 

forskningsinfrastrukturer fått ERIC-status. 

5) Medlemskap i et ERIC-konsortium er åpent for med-

lemsstater, assosierte stater, andre tredjestater enn 

assosierte stater og mellomstatlige organisasjoner. 

6) Assosierte stater spiller en viktig rolle i forberedelsen og 

gjennomføringen av europeiske forskningsinfra-

strukturer og bør kunne delta i ERIC-konsortier på 

samme vilkår som medlemsstatene, ettersom de 

gjennom sin støtte bidrar til fremragende EU-forskning 

og Unionens økonomiske konkurranseevne. 

7) For å lette de assosierte statenes deltaking i  

ERIC-konsortier bør artikkel 9 nr. 2) og 3) i forordning 

(EF) nr. 723/2009 endres, slik at de assosierte statenes 

bidrag fullt ut kan gjenspeiles i medlemskap og  

stemmeretter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 9 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 723/2009 skal lyde:  
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«2.  Et ERIC-konsortium skal ha en medlemsstat og to 

andre stater som enten er medlemsstater eller assosierte 

stater, som deltakere. Ytterligere medlemsstater eller 

assosierte stater kan når som helst bli medlemmer på 

rettferdige og rimelige vilkår angitt i vedtektene og 

observatører uten stemmeretter på vilkårene angitt i 

vedtektene. Andre tredjestater enn assosierte stater samt 

mellomstatlige organisasjoner kan også bli medlemmer av 

et ERIC-konsortium, forutsatt at medlemsforsamlingen 

nevnt i artikkel 12 bokstav a) gir sitt samtykke, i samsvar 

med vilkårene og framgangsmåtene for medlemskap fastsatt 

i vedtektene. 

3.  Medlemsstater eller assosierte stater skal til sammen 

inneha flertallet av stemmerettene i medlemsforsamlingen. 

Endring av vedtektene for et ERIC-konsortium som har 

hjemsted i en medlemsstat, krever samtykke fra flertallet av 

medlemsstatene som deltar i nevnte ERIC-konsortium.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2013. 

 For Rådet 

 E. GUSTAS 

 Formann 

 __________  


