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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/499 

av 25. mars 2019 

om fastsettelse av bestemmelser om videreføringen av pågående læringsmobilitetstiltak innenfor rammen 

av Erasmus+- programmet opprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013 i forbindelse med Det forente 

kongerikes utmelding av Unionen(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 165 nr. 4 og 166 nr. 4, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union (TEU). Traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike fra 

det tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, 

det vil si fra 30. mars 2019, med mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet 

beslutter å forlenge fristen. 

2) Utmeldingen skjer i løpet av programperioden 2014–2020 for Erasmus+-programmet, der Det forente kongerike deltar. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013(3) fastsetter og regulerer Erasmus+-programmet. Denne 

forordning bør fastsette regler som gjør det mulig å videreføre de rettslige forpliktelsene som allerede er inngått med hensyn 

til pågående læringsmobilitetstiltak som Det forente kongerike deltar i, etter det utmelding av Unionen, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1288/2013. 

4) Fra den datoen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, opphører Det forente kongerike å være en 

programstat i henhold til artikkel 24 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1288/2013. For å unngå at nåværende Erasmus+-deltakere 

må avbryte pågående læringsmobilitetstiltak, bør reglene for støtteberettigelse for pågående læringsmobilitetstiltak under 

Erasmus+-programmet tilpasses. 

5) Med henblikk på forlengelse av finansieringen av pågående læringsmobilitetstiltak fra Unionens budsjett bør Kommisjonen 

og Det forente kongerike enes om å tillate at det gjennomføres kontroller og revisjoner av disse tiltakene. Dersom de 

nødvendige kontrollene og revisjonene ikke kan gjennomføres, bør dette anses som en alvorlig mangel i styrings- og 

kontrollsystemet. 

6) Ettersom målet for denne forordning, som er å muliggjøre videreføring av pågående læringsmobilitetstiltak som Det 

forente kongerike deltar i, og som ble igangsatt senest den datoen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets omfang og virkninger bedre kan 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85I av 27.3.2019, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 20. februar 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 19. mars 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av «Erasmus+»: unionsprogrammet for 

utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og om oppheving av beslutning nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 

av 20.12.2013, s. 50). 
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nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet. 

7) I lys av at traktatene, i mangel av en utmeldingsavtale eller en forlengelse av toårsperioden etter Det forente kongerikes 

underretning, opphører å gjelde for Det forente kongerike fra 30. mars 2019, og i lys av behovet for før datoen for Det 

forente kongerikes utmelding av Unionen å sikre pågående læringsmobilitetstiltak innenfor rammen av Erasmus+- 

programmet, ble det ansett som hensiktsmessig å fastsette et unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll 

nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, vedlagt TEU, traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

8) Denne forordning bør som følge av dens hastende karakter tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende og få anvendelse fra dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, med 

mindre en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike har trådt i kraft innen nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordning fastsetter bestemmelser om videreføring av læringsmobilitetstiltakene nevnt i artikkel 7 og 13 i forordning 

(EU) nr. 1288/2013 som finner sted i Det forente kongerike eller som omfatter enheter eller deltakere fra Det forente kongerike 

og som er påbegynt senest den datoen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike. 

Artikkel 2 

Støtteberettigelse 

1. Læringsmobilitetstiltakene nevnt i artikkel 1 skal fortsette å være støtteberettigede. 

2. Med henblikk på anvendelsen av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1288/2013 og rettsaktene om gjennomføring av 

nevnte forordning som er nødvendige for å gi virkning til nr. 1, skal Det forente kongerike behandles som en medlemsstat, med 

forbehold for denne forordning. 

Representantene for Det forente kongerike skal imidlertid ikke delta i komiteen nevnt i artikkel 36 i forordning (EU) 

nr. 1288/2013. 

Artikkel 3 

Kontroller og revisjoner 

Anvendelsen av reglene for kontroller og revisjoner av læringsmobilitetstiltakene nevnt i artikkel 1 skal avtales mellom 

Kommisjonen og myndighetene i Det forente kongerike. Kontrollene og revisjonene skal dekke hele tidsrommet for 

læringsmobilitetstiltak og tilknyttet oppfølging. 

Dersom de nødvendige kontrollene og revisjonene av Erasmus+-programmet ikke kan gjennomføres i Det forente kongerike, 

utgjør dette en alvorlig mangel med hensyn til oppfyllelse av de viktigste forpliktelsene i gjennomføringen av den rettslige 

forpliktelsen mellom Kommisjonen og det nasjonale kontoret i Det forente kongerike. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Den får anvendelse fra dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike i henhold til artikkel 50 

nr. 3 i TEU. 

Denne forordning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med 

artikkel 50 nr. 2 i TEU har trådt i kraft innen datoen nevnt i annet ledd i denne artikkel. 

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

Utferdiget i Strasbourg 25. mars 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  


