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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1641/2003
af 22. juli 2003
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske
Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

hold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.
maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets
og Kommissionens dokumenter (7).

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175,
(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer bør fastsætte
regler, som er i overensstemmelse med forordningens
bestemmelser.

(4)

Der må derfor i forordning (EØF) nr. 1210/90 indføjes
de nødvendige bestemmelser, så forordning (EF) nr.
1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Miljøagentur, samt en bestemmelse om klagemuligheder
ved afslag på en begæring om aktindsigt.

(5)

Forordning (EØF) nr. 1210/90 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse bestemmelser i Rådets forordning (EØF) nr.
1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysningsog Miljøovervågningsnet (5) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (6) (i det følgende benævnt »den almindelige
finansforordning«), særlig artikel 185.

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for udøvelse af retten til aktindsigt i dokumenter i hen-

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 59.
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EUT C 85 af 8.4.2003, s. 64.
Europa-Parlamentets udtalelse af 22.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 1.7.2003.
(5) EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
933/1999 (EFT L 117 af 5.5.1999, s. 1).
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1210/90 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på agenturets dokumenter.
(7) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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2.
Bestyrelsen fastlægger de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 af 22. juli 2003 om
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (**).
3.
De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8
i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel 230 i traktaten.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1.«
2) I artikel 8 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 6 affattes således:
»6. Bestyrelsen vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed og sender den senest den 15. juni til
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og medlemsstaterne.«
b) Følgende stykke tilføjes:
»7. Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«
3) Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et
udkast fra den administrerende direktør et overslag over
agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Den sender senest den 31. marts dette overslag,
der omfatter en foreløbig stillingsfortegnelse, til Kommissionen.
2.
Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.
3.
På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de overslag, som den finder nødvendige for så vidt
angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over
det almindelige budget, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.
4.
Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i form
af tilskud til agenturet.

29.9.2003

Budgetmyndigheden vedtager agenturets stillingsfortegnelse.

5.
Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt
efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions
almindelige budget. Det justeres i givet fald i overensstemmelse hermed.

6.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte projekter, som kan få betydelige
finansielle følger for finansieringen af budgettet, navnlig
projekter vedrørende fast ejendom såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at afgive udtalelse, sender den denne til bestyrelsen
inden seks uger regnet fra underretningen om projektet.«

4) Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

1.
Den administrerende direktør gennemfører agenturets
budget.

2.
Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab
ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentrale organer i overensstemmelse med artikel 128 i den
almindelige finansforordning.

3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige
og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske
forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til
agenturets foreløbige årsregnskab, jf. artikel 129 i den
almindelige finansforordning, opstiller den administrerende
direktør på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og
sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige
årsregnskab.

6.
Den administrerende direktør sender senest den 1.
juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab
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ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
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5) Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14

7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Den administrerende direktør sender senest den 30.
september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger.
Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.
Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger
den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er
nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det
pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf.
artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

Agenturets finansforordning vedtages af bestyrelsen efter
høring af Kommissionen. Den kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer agenturets drift, og Kommissionen
på forhånd giver sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
Artikel 2

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år n + 2 den administrerende direktør decharge
for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.«

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1642/2003
af 22. juli 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i
fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, 95, 133 og artikel 152, stk. 4, litra
b),

(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer bør fastsætte
regler, som er i overensstemmelse med forordningens
bestemmelser.

(4)

Der må derfor i forordning (EF) nr. 178/2002 indføjes
de nødvendige bestemmelser, så forordning (EF) nr.
1049/2001 kan finde anvendelse på Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet, samt en bestemmelse om
klagemuligheder ved afslag på en begæring om aktindsigt.

(5)

Forordning (EF) nr. 178/2002 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om
oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (5)
bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) (i det følgende benævnt »den
almindelige finansforordning«), særlig artikel 185.

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for udøvelse af retten til aktindsigt i dokumenter i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.
maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets
og Kommissionens dokumenter (7).

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 79.
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT C 85 af 8.4.2003, s. 64.
Europa-Parlamentets udtalelse af 22.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), fælles holdning vedtaget af Rådet den 3.6.2003 (endnu
ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
1.7.2003.
(5) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(7) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 178/2002 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 25, stk. 9, affattes således:
»9. Autoritetens finansforordning vedtages af bestyrelsen
efter høring af Kommissionen. Den kan kun afvige fra
Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af
19. november 2002 om rammefinansforordning for de
organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer autoritetens drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
2) I artikel 26 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 2, litra f), affattes således:
»f) udarbejdelse af et udkast til overslag over autoritetens indtægter og udgifter og gennemførelse af
autoritetens budget«.
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b) Stk. 3 affattes således:
»3. Hvert år forelægger den administrerende direktør
med henblik på bestyrelsens godkendelse:
a) et udkast til almindelig beretning om alle autoritetens aktiviteter i det forløbne år
b) et udkast til arbejdsprogrammer.

L 245/5

4) I artikel 43 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 3, 4, 5 og 6 affattes således:

»3. I god tid inden den i stk. 5 omhandlede dato
udarbejder den administrerende direktør et udkast til
overslag over autoritetens indtægter og udgifter for det
kommende regnskabsår og sender det til bestyrelsen
sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse.

Den administrerende direktør sender efter godkendelse
i bestyrelsen arbejdsprogrammerne til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne og
sørger for, at de offentliggøres.

4.

Senest den 15. juni sender den administrerende direktør efter godkendelse i bestyrelsen den almindelige
beretning om autoritetens aktiviteter til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget og sørger for, at den offentliggøres.

5.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af
udkastet til overslag over indtægter og udgifter overslaget over autoritetens indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Den sender senest den 31. marts
dette overslag, der omfatter en foreløbig stillingsfortegnelse og ledsages af de foreløbige arbejdsprogrammer,
til Kommissionen samt til de lande, som Fællesskabet
har indgået aftaler med efter artikel 49.

Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«
c) Stk. 4 ophæves.
3) Artikel 41 affattes således:
»Artikel 41
Aktindsigt
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på autoritetens dokumenter.
2.
Bestyrelsen fastlægger de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr 1642/2003 af 22. juli 2003 om
ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (**).
3.
De beslutninger, som autoriteten træffer efter artikel
8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til
Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel 230 i
traktaten.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4.«

Indtægter og udgifter skal balancere.

6.
Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den
Europæiske Unions almindelige budget.«

b) Følgende stykker tilføjes:

»7.
På grundlag af overslaget opfører Kommissionen
i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions
almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for så vidt angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, og
forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

8.
Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i
form af tilskud til autoriteten.

Budgetmyndigheden vedtager autoritetens stillingsfortegnelse.

9.
Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske
Unions almindelige budget. Det justeres i givet fald i
overensstemmelse hermed.

10.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte projekter, som kan få
betydelige finansielle følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom
såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.
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Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at
den agter at afgive udtalelse, sender den denne til
bestyrelsen inden seks uger regnet fra underretningen
om projektet.«
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direktør på eget ansvar autoritetens endelige årsregnskab
og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.
5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om autoritetens endelige
årsregnskab.

5) Artikel 44 affattes således:
»Artikel 44
Gennemførelsen af autoritetens budget
1.
Den administrerende direktør gennemfører autoritetens budget.
2.
Autoritetens regnskabsfører sender senest den 1.
marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige
og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de
decentrale organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.

6.
Den administrerende direktør sender senest den 1.
juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab
ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Den administrerende direktør sender senest den 30.
september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger.
Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.
9.
Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger
den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er
nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det
pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf.
artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører autoritetens foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og
økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til
Europa-Parlamentet og Rådet.

10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år n + 2 den administrerende direktør decharge
for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.«

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om autoritetens foreløbige årsregnskab, jf. artikel 129 i den
almindelige finansforordning, opstiller den administrerende

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Artikel 2

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. Juli 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand

29.9.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 245/7

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1643/2003
af 22. juli 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af
et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer bør fastsætte
regler, som er i overensstemmelse med forordningens
bestemmelser.

(4)

Der må derfor i forordning (EF) nr. 1592/2002 indføjes
de nødvendige bestemmelser, så forordning (EF) nr.
1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur, samt en bestemmelse om klagemuligheder ved afslag på en begæring om aktindsigt.

(5)

Forordning (EF) nr. 1592/2002 bør følgelig ændres i
overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3),
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
4

efter proceduren i traktatens artikel 251 ( ), og

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1592/2002 foretages følgende ændringer:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles
regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk
luftfartssikkerhedsagentur (5) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (6) (i det følgende benævnt »den almindelige
finansforordning«), særlig artikel 185.

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for udøvelse af retten til aktindsigt i dokumenter i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.
maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets
og Kommissionens dokumenter (7).

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 85.
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT C 85 af 8.4.2003, s. 64.
Europa-Parlamentets udtalelse af 22.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets fælles holdning af 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 1.7.2003.
(5) EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(7) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

1) Artikel 24, stk. 2, litra b), affattes således:

»b) vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed og
sender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og medlemsstaterne.
Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle
relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne«.

2) I artikel 47 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i EuropaParlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*)
finder anvendelse på agenturets dokumenter.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.«
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b) Stk. 3 affattes således:
»3. Bestyrelsen fastlægger de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001
senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 1643/2003 af
22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr.
1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og
om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (**).
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 7.«
c) Følgende stykke tilføjes:
»5. De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til
Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel
230 i traktaten.«

29.9.2003

Budgetmyndigheden vedtager agenturets stillingsfortegnelse.
9.
Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske
Unions almindelige budget. Det justeres i givet fald i
overensstemmelse hermed.
10.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte projekter, som kan få
betydelige finansielle følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom
såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.
Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at
den agter at afgive udtalelse, sender den denne til
bestyrelsen inden seks uger regnet fra underretningen
om projektet.«

4) Artikel 49 affattes således:
3) I artikel 48 foretages følgende ændringer:
»Artikel 49
a) Stk. 3, 4, 5, 6 og 7 affattes således:
Budgetgennemførelse og budgetkontrol
»3.

Indtægter og udgifter skal balancere.

4. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et
udkast til overslag over indtægter og udgifter overslaget
over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår.
5. Bestyrelsen sender senest den 31. marts dette
overslag, der omfatter en foreløbig stillingsfortegnelse
og ledsages af et foreløbigt arbejdsprogram, til Kommissionen og til de lande, som Fællesskabet har indgået
aftaler med efter artikel 55.
6. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den
Europæiske Unions almindelige budget.
7.
På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i
det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige
for så vidt angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der
skal ydes over det almindelige budget, og forelægger
dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med
traktatens artikel 272.«
b) Følgende stykker tilføjes:
»8. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i
form af tilskud til agenturet.

1.
Den administrerende direktør gennemfører agenturets
budget.

2.
Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab
ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentrale organer i overensstemmelse med artikel 128 i den
almindelige finansforordning.

3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige
og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske
forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om agenturets foreløbige årsregnskab, jf. artikel 129 i den
almindelige finansforordning, opstiller den administrerende
direktør på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og
sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige
årsregnskab.
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6.
Den administrerende direktør sender senest den 1.
juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab
ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
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5) Artikel 52 affattes således:
»Artikel 52
Finansielle bestemmelser

7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Den administrerende direktør sender senest den 30.
september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger.
Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.
Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger
den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er
nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det
pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf.
artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

Agenturets finansforordning vedtages af bestyrelsen efter
høring af Kommissionen. Den kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer agenturets drift, og Kommissionen
på forhånd giver sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
Artikel 2

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år n + 2 den administrerende direktør decharge
for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.«

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. Juli 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1644/2003
af 22. juli 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for
søfartssikkerhed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer bør fastsætte
regler, som er i overensstemmelse med forordningens
bestemmelser.

(4)

Der må derfor i forordning (EF) nr. 1406/2002 indføjes
de nødvendige bestemmelser, så forordning (EF) nr.
1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske
Agentur for Søfartssikkerhed, samt en bestemmelse om
klagemuligheder ved afslag på en begæring om aktindsigt.

(5)

Forordning (EF) nr. 1406/2002 bør følgelig ændres i
overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3),
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
4

efter proceduren i traktatens artikel 251 ( ), og

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1406/2002 foretages følgende ændringer:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (5) bør
bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (6) (i det følgende benævnt »den
almindelige finansforordning«), særlig artikel 185.

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for udøvelse af retten til aktindsigt i dokumenter i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.
maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets
og Kommissionens dokumenter (7).

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 87.
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EUT C 85 af 8.4.2003, s. 64.
Europa-Parlamentets udtalelse af 22.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets fælles holdning af 3.6.2003 (endnu ikke
offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 1.7.2003.
(5) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(7) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i EuropaParlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*)
finder anvendelse på agenturets dokumenter.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.«
b) Stk. 3 affattes således:
»3. Bestyrelsen fastlægger de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001
senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1644/2003 af
22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr.
1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for
søfartssikkerhed (**).
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 10.«
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c) Følgende stykke tilføjes:
»5. De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til
Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel
230 i traktaten.«

2) Artikel 10, stk. 2, litra b), affattes således:

»b) vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed og
sender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og medlemsstaterne.
Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle
relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«

3) I artikel 18 foretages følgende ændringer:
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9.
Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i
form af tilskud til agenturet.
Budgetmyndigheden vedtager agenturets stillingsfortegnelse.
10.
Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver
endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det justeres i givet fald
i overensstemmelse hermed.
11. Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte projekter, som kan få
betydelige finansielle følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom
såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.
Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at
den agter at afgive udtalelse, sender den denne til
bestyrelsen inden seks uger regnet fra underretningen
om projektet.«

a) Stk. 3, 4, 5 og 6 affattes således:
4) Artikel 19 affattes således:
»3. Den administrerende direktør udarbejder et
udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter
for det kommende regnskabsår og forelægger det for
bestyrelsen sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse.

»Artikel 19

Budgetgennemførelse og budgetkontrol
4.

Indtægter og udgifter skal balancere.

5. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af
udkastet til overslag over indtægter og udgifter overslaget over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår.
6. Bestyrelsen sender senest den 31. marts dette
overslag, der omfatter en foreløbig stillingsfortegnelse
og ledsages af et foreløbigt arbejdsprogram, til Kommissionen og til de lande, som Fællesskabet har indgået
aftaler med efter artikel 17.«

1.
Den administrerende direktør gennemfører agenturets
budget.

2.
Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab
ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentrale organer i overensstemmelse med artikel 128 i den
almindelige finansforordning.

b) Følgende stykker tilføjes:
»7. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den
Europæiske Unions almindelige budget.
8. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i
det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige
for så vidt angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der
skal ydes over det almindelige budget, og forelægger
dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med
traktatens artikel 272.

3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige
og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske
forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om agenturets foreløbige årsregnskab, jf. artikel 129 i den
almindelige finansforordning, opstiller den administrerende
direktør på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og
sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.
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5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige
årsregnskab.
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5) Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21

6.
Den administrerende direktør sender senest den 1.
juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab
ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Den administrerende direktør sender senest den 30.
september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger.
Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.
9.
Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger
den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er
nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det
pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf.
artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

Finansielle bestemmelser
Agenturets finansforordning vedtages af bestyrelsen efter
høring af Kommissionen. Den kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), hvis det er nødvendigt på grund de særlige forhold, der karakteriserer
agenturets drift, og Kommissionen på forhånd giver sit
samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
Artikel 2

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år n + 2 den administrerende direktør decharge
for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.«

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1645/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den
Europæiske Unions organer

enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med den nævnte forordning.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

(5)

I forordning (EF) nr. 2695/94 må der derfor indføjes de
bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF)
nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Oversættelsescenteret for Den Europæiske Unions Organer, samt en
bestemmelse om klageadgang i tilfælde af afslag på en
begæring om aktindsigt.

(6)

Forordning (EF) nr. 2965/94 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr.
2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et
oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (4) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002
om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) (i det følgende benævnt
»den almindelige finansforordning«), særlig artikel 185.

(2)

Teksten til artikel 10 i forordning (EF) nr. 2965/94 bør
ændres for at afklare de nærmere regler for centrets
finansiering.

(3)

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt, jf. traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6).

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2965/94 ændres således:

1) Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3. Bestyrelsen vedtager en årsberetning om centrets
virksomhed, som senest den 15. juni fremsendes til EuropaParlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og de
organer, der er nævnt i artikel 2.

4.
Centret forelægger hvert år budgetmyndigheden alle
relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«

2) I artikel 10, stk. 2
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 50.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. Senest er ændret ved forordning (EF)
nr. 2610/95 (EFT L 268 af 10.10.1995, s. 1).
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

a) affattes litra b) således:
»b) Centrets indtægter består af betaling for det udførte
arbejde fra de organer, som centret betjener, og de
institutioner og organer, med hvilke der er aftalt et
samarbejde, herunder aktiviteter af interinstitutionel
karakter, samt et fællesskabstilskud.«
b) udgår litra c).
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3) Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

1.
Alle centrets indtægter og udgifter skal anslås for
hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og optages i centrets budget, der indeholder en stillingsoversigt.

2.
Indtægterne og udgifterne på centrets budget skal
balancere.

3.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på basis af et udkast
fra direktøren et udkast til overslag over centrets indtægter
og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen
fremsender senest den 31. marts dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til Kommissionen.

4.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.

5.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det
almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

4) Artikel 14, stk. 2, 3 og 4, affattes således:
»2. Centrets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.
3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører centrets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet.
4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til
centrets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i medfør af bestemmelserne i den almindelige finansforordnings
artikel 129, på eget ansvar centrets endelige årsregnskab og
sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.
5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om centrets endelige årsregnskab.
6.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.
7.

6.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til centret.
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Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til bestyrelsen.

Budgetmyndigheden fastsætter centrets stillingsfortegnelse.

7.
Centrets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver
endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er
endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

8.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.

9.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansforordning.
10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.«

5) Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.«

Centrets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen
efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kom-
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missionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af centrets
særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
6) Følgende artikel indsættes:
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2.
Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbestemmelserne
for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder fra
ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af
18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94
om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske
Unions organer (**).
3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som centret træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr.
1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13.«

»Artikel 18a
Artikel 2
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på centrets dokumenter.

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1646/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

klageadgang i tilfælde af afslag på en begæring om
aktindsigt.
(5)

Forordning (EF) nr. 2667/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr.
2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske
Genopbygningsagentur (4) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (5) (i det følgende benævnt »den almindelige
finansforordning«), særlig artikel 185.

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 2667/2000 ændres således:
1) Artikel 4, stk. 14, affattes således:
»14.
Direktionen vedtager en årsrapport om agenturets
virksomhed, som senest den 15. juni fremsendes til EuropaParlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
15.
Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden
alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«
2) Artikel 5, stk. 1, litra e), affattes således:

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6).

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælleserklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med denne forordning.

I forordning (EF) nr. 2667/2000 må der derfor indføjes
de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning
(EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Genopbygningsagentur, samt en bestemmelse om

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 167.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2415/2001 (EFT L 327 af 12.12.2001, s. 3).
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

»e) udarbejdelse af indtægts- og udgiftsoversigten og gennemførelse af agenturets budget.«
3) Artikel 7, 8 og 9 affattes således:
»Artikel 7
1.
Direktionen udarbejder hvert år på basis af et udkast
fra direktøren et overslag over agenturets indtægter og
udgifter for det kommende regnskabsår. Direktionen sender
dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til
Kommissionen senest den 31. marts.
2.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions budget.
3.
Kommissionen gennemgår overslaget under hensyntagen til de fastsatte prioriteter og de generelle finansielle
retningslinjer for fællesskabsbistand til genopbygningen for
Serbien og Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien.
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Den fastsætter på dette grundlag og inden for rammerne af
det samlede anslåede beløb, der er nødvendigt til bistand til
Serbien og Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien, det årlige bidrag til agenturets budget.

4.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det
almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.
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3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i
medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige
finansforordning, på eget ansvar centrets endelige årsregnskab og sender det til direktionen med henblik på udtalelse.

5.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden fastsætter agenturets stillingsfortegnelse.

6.
Agenturets budget vedtages af direktionen. Det bliver
endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er
endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

5.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af direktionens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

6.
Agenturets direktion afgiver udtalelse om agenturets
endelige årsregnskab.

7.
7.
Direktionen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den direktionen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

8.
Af hensyn til budgetgennemsigtigheden opføres midler fra andre kilder end Den Europæiske Unions almindelige budget separat som indtægt på agenturets budget. På
udgiftssiden holdes administrations- og personaleomkostninger klart adskilt fra de operationelle udgifter til de programmer, der er nævnt i artikel 2, stk. 3, første afsnit.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til direktionen.

9.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansforordning.

10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.

Artikel 9
Artikel 8

1.

Direktøren gennemfører agenturets budget.

2.
Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab
ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den
økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.

Agenturets finansielle bestemmelser vedtages af direktionen
efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af agenturets
særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
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4) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 13a
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på agenturets dokumenter.
2.
Direktionen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1646/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF)
nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (**).
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3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF)
nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 16.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. Juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1647/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EØF) nr. 2309/93 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for
godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et
europæisk agentur for lægemiddelvurdering

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

I forordning (EØF) nr. 2309/93 må der derfor indføjes
de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning
(EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, samt en bestemmelse om klageadgang i tilfælde af afslag på en begæring
om aktindsigt.

(5)

Forordning (EØF) nr. 2309/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og
Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr.
2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af humanog veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af
et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (4) bør
bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (5) (i det følgende benævnt »den
almindelige finansforordning«), særlig artikel 185.

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6).

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF)
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med denne forordning.

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 61.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 649/98 (EFT L 88 af 24.3.1998, s. 7).
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Forordning (EØF) nr. 2309/93 ændres således:
1) I artikel 55
a) affattes stk. 2, femte led, således:
»— udarbejdelse af oversigten over indtægter og udgifter og gennemførelse af agenturets budget«
b) affattes stk. 3 således:
»3. Eksekutivdirektøren forelægger hvert år et arbejdsprogram til godkendelse i styrelsen, idet der sondres
mellem agenturets aktiviteter vedrørende humanmedicinske og veterinærmedicinske lægemidler.«
c) ophæves stk. 4.
2) Artikel 56, stk. 5, affattes således:
»5. Styrelsen vedtager en årsberetning om agenturets
aktiviteter, som senest den 15. juni fremsendes til EuropaParlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten og medlemsstaterne.
6.
Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden
alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«
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3) Artikel 57 affattes således:
»Artikel 57
1.
Alle agenturets indtægter og udgifter skal anslås for
hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og optages i agenturets driftsbudget.

29.9.2003

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den styrelsen denne
inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen
om projektet.«

4) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 57a
2.
Indtægterne og udgifterne på agenturets budget skal
balancere.
3.
Agenturets indtægter udgøres af et bidrag fra Fællesskabet og de gebyrer, virksomhederne betaler for at opnå
og bevare EF-markedsføringstilladelser, og for andre tjenester, der ydes af agenturet.
4.
Agenturets udgifter omfatter personale, administration, infrastruktur, driftsudgifter og udgifter i forbindelse
med kontrakter indgået med tredjemand.
5.
Styrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast
fra direktøren et overslag over agenturets indtægter og
udgifter for det kommende regnskabsår. Styrelsen fremsender senest den 31. marts dette overslag, der indeholder en
stillingsfortegnelse, til Kommissionen.
6.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.
7.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det
almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.
8.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til agenturet.
Budgetmyndigheden fastsætter agenturets stillingsfortegnelse.

1.

2.
Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab
ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den
økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.

3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller eksekutivdirektøren, i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den
almindelige finansforordning, på eget ansvar agenturets
endelige årsregnskab og sender det til styrelsen med henblik på udtalelse.

5.
Styrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6.
Eksekutivdirektøren sender senest den 1. juli efter det
afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af
styrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.
9.
Agenturets budget vedtages af styrelsen. Det bliver
endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er
endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.
10. Styrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og
som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.

Eksekutivdirektøren gennemfører agenturets budget.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Eksekutivdirektøren sender senest den 30. september
Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til styrelsen.

9.
Eksekutivdirektøren forelægger alle de oplysninger,
der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det
pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for
Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146,
stk. 3, i den almindelige finansforordning.
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10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.
11.
Agenturets finansielle bestemmelser vedtages af styrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra
Kommissionens forordning (EF,Euratom) nr. 2343/2002 af
19. november 2002 om rammefinansforordning for de
organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning
(EF,Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af agenturets
særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 21.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
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mentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på agenturets dokumenter.
2.
Styrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1647/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning
(EØF) nr. 2309/93 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer
for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk
agentur for lægemiddelvurdering (**).
3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF)
nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 19.«

5) Følgende artikel indsættes:
Artikel 2
»Artikel 63a
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parla-

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1648/2003
af 18. juni 2003
om

ændring

af

forordning

(EØF) nr. 1360/90 om
erhvervsuddannelsesinstitut

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,
(5)

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( ),

af

et

europæisk

(EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, samt en bestemmelse om klageadgang i tilfælde af afslag på en begæring
om aktindsigt.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

1

oprettelse

Forordning (EØF) nr. 1360/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og
Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
Forordning (EØF) nr. 1360/90 ændres således:
(1)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr.
1360/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af et europæisk
erhvervsuddannelsesinstitut (4) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,Euratom) nr.
1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (5) (i det følgende benævnt »den almindelige
finansforordning«), særlig artikel 185.

1) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

Aktindsigt
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6).

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med nævnte forordning.

I forordning (EØF) nr. 1360/90 må der derfor indføjes
de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 63.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2666/2000 (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1).
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på instituttets dokumenter.

2.
Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1648/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning
(EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (**).

3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som instituttet træffer efter artikel 8 i forordning (EF)
nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 22.«
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2) Artikel 5, stk. 9, erstattes af følgende:
»9. Senest den 15. juni vedtager bestyrelsen en årsberetning om instituttets virksomhed, der fremsendes til EuropaParlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten. Årsberetningen fremsendes ligeledes til medlemsstaterne og til de
bistandsberettigede lande til orientering.
10. Instituttet forelægger hvert år budgetmyndigheden
alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«
3) Artikel 7, stk. 1, tredje led, affattes således:
»— udarbejdelse af oversigten over indtægter og udgifter
og gennemførelse af instituttets budget«.
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Budgetmyndigheden fastsætter instituttets stillingsfortegnelse.

5.
Instituttets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver
endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er
endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

6.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.«

4) Artikel 10 affattes således:
5) Artikel 11, stk. 2, 3, og 4, affattes således:
»Artikel 10
Budgetprocedure
1.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et
udkast fra direktøren et overslag over instituttets indtægter
og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen sender dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til
Kommissionen senest den 31. marts.
2.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.
3.
Kommissionen gennemgår overslaget under hensyntagen til de fastsatte prioriteter for erhvervsuddannelse i de
bistandsberettigede lande og de generelle finansielle retningslinjer for økonomisk bistand til disse lande. På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de
beløb, som den finder påkrævet i forbindelse med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det almindelige
budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i
overensstemmelse med traktatens artikel 272.
Den fastsætter på dette grundlag og inden for rammerne af
det samlede beløb, der er nødvendigt til den økonomiske
støtte til de bistandsberettigede lande, det årlige bidrag til
instituttets budget, som skal opføres i det foreløbige forslag
til Den Europæiske Unions almindelige budget.
4.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til instituttet.

»2. Instituttets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.

3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører instituttets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om instituttets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i
medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige
finansforordning, på eget ansvar instituttets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om instituttets endelige
årsregnskab.

6.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.
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8.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til bestyrelsen.
9.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansforordning.
10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.«
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missionens forordning (EF,Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning
(EF,Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af instituttets
særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.

(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«

6) Artikel 12 affattes således:
Artikel 2
»Artikel 12
Finansielle bestemmelser
Instituttets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen
efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kom-

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1649/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring
af leve- og arbejdsvilkårene og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1417/76

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(2)

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (8).

(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælleserklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med forordningen.

(4)

I forordning (EØF) nr. 1365/75 må der derfor indføjes
de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning
(EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene,
samt en bestemmelse om klageadgang ved afslag på en
begæring om aktindsigt.

(5)

Forordning (EØF) nr. 1365/75 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr.
1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk
institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (4) bør
bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (5) (i det følgende benævnt »den
almindelige finansforordning«), særlig artikel 185. I overensstemmelse med nævnte artikel skal Det Europæiske
Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene vedtage finansielle bestemmelser, der stemmer overens med
Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002
af 19. november 2002 om rammefinansforordning for
de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6). Som følge heraf må Rådets forordning
(EØF) nr. 1417/76 af 1. juni 1976 om finansielle bestemmelser vedrørende Det Europæiske Institut til Forbedring
af Leve- og Arbejdsvilkårene (7) ophæves med virkning
fra ikrafttrædelsen af de finansielle bestemmelser, som
instituttets bestyrelse vedtager.

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 65.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af
1994.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 357 af 21.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af
7.1.2003, s. 39.
(7) EFT L 164 af 24.6.1976, s. 16. Senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1949/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 26).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1365/75 ændres således:

1) Artikel 13, 14, 15 og 16 affattes således:

»Artikel 13

1.
Bestyrelsen vedtager hvert år en beretning om instituttets virksomhed og fremtidsperspektiver og fremsender
den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet,
Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Revisionsretten.

2.
Instituttet forelægger hvert år budgetmyndigheden
alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.
(8) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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Artikel 14
1.
Alle instituttets indtægter og udgifter skal anslås for
hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og optages i instituttets budget, der indeholder en stillingsoversigt.
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Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af
19. november 2002 om rammefinansforordning for de
organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af instituttets
særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.

2.
Indtægterne og udgifterne på instituttets budget skal
balancere.
2.

Direktøren gennemfører instituttets budget.

Artikel 15
1.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et
udkast fra direktøren et overslag over instituttets indtægter
og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen
fremsender senest den 31. marts dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til Kommissionen.
2.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.
3.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over budgettet, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i
overensstemmelse med traktatens artikel 272.
4.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til instituttet.
Budgetmyndigheden fastsætter instituttets stillingsfortegnelse.
5.
Instituttets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver
endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er
endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.
6.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.
Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

Artikel 16
1.
Instituttets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra

3.
Instituttets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med finansforordningens artikel 128.

4.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører instituttets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet.

5.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om instituttets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i
medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige
finansforordning, på eget ansvar instituttets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

6.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om instituttets endelige
årsregnskab.

7.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

8.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

9.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til bestyrelsen.

10.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er
nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansforordning.
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11.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 instituttets direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som instituttet træffer efter artikel 8 i forordning (EF)
nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.

(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i
EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.«

(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 25.«

2) Følgende artikel indsættes:

Artikel 2

»Artikel 18a
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på instituttets dokumenter.
2.
Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1649/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning
(EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til
forbedring af leve- og arbejdsvilkårene og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 1417/76 (**).

Forordning (EØF) nr. 1417/76 ophæves med virkning fra den
dato, hvor de finansielle bestemmelser, som bestyrelsen har
vedtaget efter artikel 16, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1365/75,
træder i kraft.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1650/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

(6)

Forordning (EF) nr. 2100/94 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

Med ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (4) vil den centraliserede forudgående kontrol
blive afskaffet til fordel for et mere moderne kontrol- og
revisionssystem.
Det vil være hensigtsmæssigt, at der for EF-Sortsmyndigheden indføres de samme kontrol- og revisionssystemer
som for EF-institutionerne.
De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (5).
I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF)
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med nævnte forordning.
I Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om
EF-sortsbeskyttelse (6) må der derfor indføjes de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF) nr.
1049/2001 kan finde anvendelse på EF-Sortsmyndigheden, samt en bestemmelse om klageadgang, hvis der
gives afslag på en begæring om aktindsigt.

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 69.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(5) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(6) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2506/95 (EFT L 258 af 28.10.1995, s. 3).

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 2100/94 ændres således:
1) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 33a
Aktindsigt
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på Sortsmyndighedens dokumenter.
2.
Administrationsrådet vedtager gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1650/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF)
nr. 2100/1994 om EF-sortsbeskyttelse (**).
3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som Sortsmyndigheden træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og
230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 28.«

2) Artikel 111 ændres således:
a) Overskriften affattes således:
»Revision og kontrol«.
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b) Stk. 1 affattes således:
»1.
Der indføres en intern revision i Sortsmyndigheden, som skal udføres under overholdelse af de gældende internationale regler. Den interne revisor, der
udpeges af præsidenten, er over for denne ansvarlig for,
at systemerne og procedurerne til gennemførelse af
Sortsmyndighedens budget fungerer tilfredsstillende.
Den interne revisor rådgiver præsidenten med hensyn
til risikostyring ved at afgive uafhængige udtalelser om
kvaliteten af forvaltnings- og kontrolsystemerne og ved
at fremsætte henstillinger til forbedring af betingelserne
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for gennemførelse af transaktionerne og til fremme af
en forsvarlig økonomisk forvaltning.
Det er den anvisningsberettigedes ansvar at indføre de
interne kontrolsystemer og procedurer, der er nødvendige for udførelsen af hans opgaver.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. Juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1651/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for
narkotika og narkotikamisbrug

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

Forordning (EØF) nr. 302/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
Artikel 1
2

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( ),
Forordning (EØF) nr. 302/93 ændres således:
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og
1) Følgende artikel indsættes:
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr.
302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk
overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (4) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002
om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) (i det følgende benævnt
»den almindelige finansforordning«), særlig artikel 185.

(2)

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6).

(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med forordningen.

(4)

1

()
(2)
(3)
(4)

I forordning (EØF) nr. 302/93 bør der derfor indføjes de
bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF)
nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug,
samt en bestemmelse om klageadgang ved afslag på en
begæring om aktindsigt.

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 71.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2220/2000 (EFT L 253 af 7.10.2000, s. 1).
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

»Artikel 6a
Aktindsigt
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på centrets dokumenter.
2.
Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1651/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning
(EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (**).
3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som centret træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr.
1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og artikel 230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 30.«

2) Artikel 8, stk. 5, affattes således:
»5. Bestyrelsen vedtager en årsberetning om centrets
aktiviteter, som senest den 15. juni fremsendes til EuropaParlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og
medlemsstaterne.
6.
Centret forelægger hvert år budgetmyndigheden alle
relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«

29.9.2003

DA

Den Europæiske Unions Tidende

3) Artikel 9, stk. 1, fjerde led, affattes således:

»— udarbejdelse af oversigten over indtægter og udgifter
og gennemførelse af centrets budget.«

4) Artikel 11 affattes således:
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8.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til centret.
Budgetmyndigheden fastsætter centrets stillingsfortegnelse.
9.
Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt,
når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt
vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse
hermed.

»Artikel 11

Opstilling af budget

1.
Alle centrets indtægter og udgifter skal anslås for
hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på centrets driftsbudget.

2.
Indtægterne og udgifterne på centrets budget skal
balancere.

3.
Centrets indtægter omfatter, ud over andre indtægter,
et tilskud fra Fællesskabet, der opføres på Den Europæiske
Unions almindelige budget (sektion »Kommissionen«), og
betaling for udførte tjenester samt alle finansielle bidrag fra
organisationer eller organer og de tredjelande, der er nævnt
i artikel 12 og 13.

4.

Centrets udgifter omfatter blandt andet:

a) løn til personale, udgifter til administration og infrastruktur, driftsudgifter
b) udgifter til støtte til de nationale informationsnet, som
deltager i Reitox, samt udgifter i forbindelse med aftaler
med de specialiserede centre.

5.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et
udkast fra direktøren et overslag over centrets indtægter og
udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender senest den 31. marts dette overslag, der indeholder
en stillingsfortegnelse, til Kommissionen, ledsaget af et
arbejdsprogram for centret.

6.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.

7.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over budgettet, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i
overensstemmelse med traktatens artikel 272.

10.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.
Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.«

5) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 11a
Gennemførelse af budgettet
1.

Direktøren gennemfører centrets budget.

2.
Centrets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab
ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den
økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.
3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører centrets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet
4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om centrets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i medfør af bestemmelserne i artikel
129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar centrets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med
henblik på udtalelse.
5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om centrets endelige årsregnskab.
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6.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til bestyrelsen.
9.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansforordning.
10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.

29.9.2003

11.
Centrets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra
Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af
19. november 2002 om rammefinansforordning for de
organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af centrets
særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. Juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand

29.9.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 245/33

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1652/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observatorium for
racisme og fremmedhad

nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske
Observatorium for Racisme og Fremmedhad samt en
bestemmelse om klageadgang i tilfælde af afslag på en
begæring om aktindsigt.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 284 og 308,
(5)

Forordning (EF) nr. 1035/97 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

Forordning (EF) nr. 1035/97 ændres således:
ud fra følgende betragtninger:
1) Artikel 2, stk. 2, litra g), affattes således:
(1)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr.
1035/97 af 2. juni 1997 om oprettelse af et europæisk
observatorium for racisme og fremmedhad (4) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (5) (i det følgende benævnt »den
almindelige finansforordning«), særlig artikel 185.

»g) udgivelse af en årlig rapport om situationen med hensyn til racisme og fremmedhad inden for Fællesskabet,
som også fremhæver eksempler på god praksis, samt
en årsrapport om observatoriets virksomhed«.
2) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 5a

(2)

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6).

(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med forordningen.

(4)

I forordning (EF) nr. 1035/97 bør der derfor indføjes de
bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 73.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 151 af 10.6.1997, s. 1.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse iEFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på observatoriets dokumenter.
2.
Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1652/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF)
nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observatorium
for racisme og fremmedhad (**).
3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som observatoriet træffer efter artikel 8 i forordning
(EF) nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen
efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og artikel
230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 33.«
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3) Artikel 8 ændres således:
a) I stk. 3
i)

affattes litra b) således:
»b) godkende de to årsrapporter, der er omhandlet
i artikel 2, stk. 2, litra g), samt observatoriets
konklusioner og udtalelser og sende dem til
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget; den skal sørge for, at de i artikel 2, stk. 2, litra g), omhandlede årsrapporter
offentliggøres; årsrapporten om observatoriets
virksomhed skal senest den 15. juni sendes til
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget«.

ii) udgår litra e).

29.9.2003

5.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et
udkast fra direktøren et overslag over observatoriets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender senest den 31. marts dette overslag, der
indeholder en stillingsfortegnelse, til Kommissionen.
6.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.
7.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det
almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.
8.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til observatoriet.

b) Følgende stykke indsættes:
»5. Observatoriet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«

4) Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
Opstilling af budget
1.
Alle observatoriets indtægter og udgifter skal anslås
for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på observatoriets driftsbudget.
2.
Indtægterne og udgifterne på observatoriets budget
skal balancere.
3.
Observatoriets indtægter omfatter ud over andre indtægter:
a) et tilskud fra Fællesskabet, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektion »Kommissionen«)

Budgetmyndigheden fastsætter observatoriets stillingsfortegnelse.
9.
Observatoriets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i
overensstemmelse hermed.
10.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.
Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.«

5) Følgende artikel 12a indsættes:
»Artikel 12a
Gennemførelse af budgettet

b) betaling for udførte tjenesteydelser
c) eventuelle finansielle bidrag fra de i artikel 7 omhandlede organisationer
d) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne.
4.
Observatoriets udgifter omfatter personale, administration, infrastruktur, driftsudgifter og udgifter i forbindelse med kontrakter, der indgås med de institutioner eller
organer, der deltager i Raxen, samt med tredjemand.

1.

Direktøren gennemfører observatoriets budget.

2.
Observatoriets regnskabsfører sender senest den 1.
marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen
og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører
konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne
og de decentraliserede organer i overensstemmelse med
artikel 128 i den almindelige finansforordning.
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3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører observatoriets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret
til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.
4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om observatoriets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar observatoriets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik
på udtalelse.
5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om observatoriets endelige årsregnskab.
6.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til bestyrelsen.
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9.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansordning.
10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.
11.
Observatoriets finansielle bestemmelser vedtages af
bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun
afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr.
2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af
observatoriets særlige behov, og kun hvis Kommissionen
på forhånd giver sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1653/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

monisering i det Indre Marked, samt en bestemmelse
om klageadgang i tilfælde af afslag på en begæring om
aktindsigt.
(6)

Forordning (EF) nr. 40/94 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

Forordning (EF) nr. 40/94 ændres således:
ud fra følgende betragtninger:
1) Følgende artikel indsættes:
(1)

Med ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (4) vil den centraliserede forudgående kontrol
blive afskaffet til fordel for et mere moderne kontrol- og
revisionssystem.

(2)

Det vil være hensigtsmæssigt, at der for Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked indføres de samme
kontrol- og revisionssystemer som for EF-institutionerne.

(3)

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (5).

(4)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med forordningen.

»Artikel 118a
Aktindsigt
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på Harmoniseringskontorets dokumenter.
2.
Administrationsrådet vedtager gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1653/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF)
nr. 40/94 om EF-varemærker (**).
3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som kontoret træffer efter artikel 8 i forordning (EF)
nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 36.«

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

I Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993
om EF-varemærker (6) må der derfor indføjes de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF) nr.
1049/2001 kan finde anvendelse på Kontoret for Har-

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 75.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(5) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(6) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3288/94 (EFT L 349 af 31.12.1994, s. 83).

2) Artikel 136 affattes således:
»Artikel 136
Revision og kontrol
1.
Der indføres en intern revision i kontoret, som skal
udføres under overholdelse af de gældende internationale
regler. Den interne revisor, der udpeges af præsidenten, er
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over for denne ansvarlig for, at systemerne og procedurerne til gennemførelse af kontorets budget fungerer tilfredsstillende.
2.
Den interne revisor rådgiver præsidenten med hensyn
til risikostyring ved at afgive uafhængige udtalelser om kvaliteten af forvaltnings- og kontrolsystemerne og ved at
fremsætte henstillinger til forbedring af betingelserne for
gennemførelsen af transaktionerne og til fremme af en forsvarlig økonomisk forvaltning.
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3.
Det er den anvisningsberettigedes ansvar at indføre
de interne kontrolsystemer og -procedurer, der er nødvendige for udførelsen af hans opgaver.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand

L 245/38

Den Europæiske Unions Tidende

DA

29.9.2003

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1654/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

Forordning (EF) nr. 2064/94 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
Artikel 1

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

Forordning (EF) nr. 2062/94 ændres således:
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og
1) Artikel 6 affattes således:
ud fra følgende betragtninger:
»Artikel 6
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr.
2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk
arbejdsmiljøagentur (4) bør bringes i overensstemmelse
med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af
25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De
Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) (i det
følgende benævnt »den almindelige finansforordning«),
særlig artikel 185.

De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6).

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælleserklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med forordningen.

I forordning (EF) nr. 2062/94 må der derfor indføjes de
bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF)
nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske
Arbejdsmiljøagentur, samt en bestemmelse om klageadgang ved afslag på en begæring om aktindsigt.

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 77.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr.
1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1).
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Aktindsigt

1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på agenturets dokumenter.

2.
Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1654/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF)
nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (**).

3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF)
nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i artikel 195 og 230 i traktaten.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 38.«

2) Artikel 10, stk. 2, affattes således:
»2. Bestyrelsen vedtager en årsberetning om agenturets
virksomhed, som senest den 15. juni fremsendes til EuropaParlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten og medlemsstaterne samt til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen.
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3.
Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden
alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«
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Artikel 14

Budgettets gennemførelse
3) Artikel 13, 14 og 15 affattes således:

»Artikel 13

Udkast til overslag — Vedtagelse af budgettet

1.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et
udkast fra direktøren et overslag over agenturets indtægter
og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen
fremsender senest den 31. marts dette overslag sammen
med en stillingsfortegnelse til Kommissionen.

2.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over budgettet, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i
overensstemmelse med traktatens artikel 272.

1.

Direktøren gennemfører agenturets budget.

2.
Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab
ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den
økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.

3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i medfør af bestemmelserne i artikel
129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar
agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.
Agenturets bestyrelse afgiver udtalelse om agenturets
endelige årsregnskab.
4.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden fastsætter agenturets stillingsfortegnelse.

5.
Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt,
når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt
vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse
hermed.

6.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til bestyrelsen.

6.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.

9.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansforordning.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.
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særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.

Artikel 15
Finansielle bestemmelser
Agenturets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen
efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af agenturets

(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. Juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1655/2003
af 18. juni 2003
om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af
erhvervsuddannelse og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1416/76

sat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (8).

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

(3)

I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring
enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre
regler i overensstemmelse med forordningen om aktindsigt i deres dokumenter.

(4)

I forordning (EØF) nr. 337/75 må der derfor indføjes de
bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF)
nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske
Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse samt en
bestemmelse om klageadgang ved afslag på en begæring
om aktindsigt.

(5)

Forordning (EØF) nr. 337/75 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr.
337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (4) bør
bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (5) (i det følgende benævnt »den
almindelige finansforordning«), særlig artikel 185. I overensstemmelse med nævnte artikel skal Det Europæiske
Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse vedtage
finansielle bestemmelser, der stemmer overens med
Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002
af 19. november 2002 om rammefinansforordning for
de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6). Som følge heraf må Rådets forordning
(EØF) nr. 1416/76 af 1. juni 1976 om finansielle bestemmelser vedrørende Det Europæiske Center for Udvikling
af Erhvervsuddannelse (7) ophæves med virkning fra
ikrafttrædelsen af de finansielle bestemmelser, som centrets bestyrelse vedtager.
De generelle principper og begrænsninger, der gælder
for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fast-

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 82.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
354/95 (EFT L 41 af 23.2.1995, s. 1).
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af
7.1.2003, s. 39.
(7) EFT L 164 af 24.6.1976, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1948/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 15).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EØF) nr. 337/75 ændres således:
1) Artikel 10, 11, 12 og 12a affattes således:
»Artikel 10
1.
Alle centrets indtægter og udgifter skal anslås for
hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på centrets budget, der indeholder en stillingsoversigt.
2.
Indtægterne og udgifterne på centrets budget skal
balancere.

Artikel 11
1.
Bestyrelsen udarbejder hvert år på basis af et udkast
fra direktøren et overslag over centrets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender
senest den 31. marts dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til Kommissionen.
(8) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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2.
Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet »budgetmyndigheden«)
sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske
Unions almindelige budget.
3.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det
almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.
4.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til centret.
Budgetmyndigheden fastsætter centrets stillingsfortegnelse.
5.
Centrets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver
endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er
endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.
6.
Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre,
og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for
finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme.
Den underretter Kommissionen herom.
Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den
agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen
denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.
Artikel 12
1.
Centrets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra
Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af
19. november 2002 om rammefinansforordning for de
organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), såfremt dette er nødvendigt som følge af centrets
særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver
sit samtykke.
Artikel 12a
1.

29.9.2003

årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige
til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger
om centrets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i
medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige
finansforordning, på eget ansvar centrets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om centrets endelige årsregnskab.

6.
Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar
sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.
Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den
almindelige finansforordning.

10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen
af budgettet for regnskabsåret N.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«

Direktøren gennemfører centrets budget.
2) Følgende artikel indsættes:

2.
Centrets regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.
3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører centrets foreløbige

»Artikel 12b

1.
Senest den 15. juni hvert år vedtager bestyrelsen en
årsberetning om centrets virksomhed og perspektiver, der
fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen,
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten.
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2.
Centret forelægger hvert år budgetmyndigheden alle
relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.«

3) Følgende artikel indsættes:
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3.
Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som centret træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr.
1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter
bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.
(*) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 41.«

»Artikel 14a
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (*) finder
anvendelse på centrets dokumenter.
2.
Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks
måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr.
1655/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning
(EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for
udvikling af erhvervsuddannelse og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1416/76 (**).

Artikel 2
Forordning (EØF) nr. 1416/76 ophæves med virkning fra den
dato, hvor de finansielle bestemmelser, som bestyrelsen har
vedtaget efter artikel 12, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 337/75,
træder i kraft.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned,
der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS AFGØRELSE 2003/659/RIA
af 18. juni 2003
om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af
grov kriminalitet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c),

Artikel 1
Afgørelse 2002/187/RIA ændres således:
1) Artikel 35, 36 og 37 affattes således:

under henvisning til initiativ fra Kommissionen (1),

»Artikel 35
2

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( ),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eurojust, der er et organ oprettet i medfør af traktaten
om Den Europæiske Union, modtager for tiden tilskud
fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Eurojust-udgifter, der finansieres over det almindelige budget,
bør derfor forvaltes efter de fællesskabsregler og -procedurer, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 4, i
traktaten om Den Europæiske Union.

Visse af bestemmelserne i Rådets afgørelse
2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af
Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (4) bør derfor bringes i overensstemmelse med Rådets
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni
2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5) (i det følgende
benævnt »den almindelige finansforordning«).

Afgørelse 2002/187/RIA bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —
EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 67.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.

Opstilling af budgettet
1.
Kollegiet udarbejder hvert år på grundlag af et udkast
fra den administrerende direktør et overslag over Eurojusts
indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Kollegiet fremsender senest den 31. marts dette overslag, der
indeholder et udkast til stillingsfortegnelse, til Kommissionen.
2.
På grundlag af overslaget foreslår Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget det årlige tilskudsbeløb samt faste eller midlertidige
stillinger og forelægger dette for budgetmyndigheden i
overensstemmelse med artikel 272 i traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab.
3.
Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskud til Eurojust og fastlægger de faste eller midlertidige
stillinger inden for rammerne af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
4.
Inden regnskabsårets begyndelse vedtager Eurojusts
kollegium budgettet, herunder stillingsfortegnelsen som
fastlagt i artikel 34, stk. 1, tredje punktum, på grundlag af
årlige tilskud og stillinger, som budgetmyndigheden har
godkendt i overensstemmelse med stk. 3 i nærværende artikel, og tilpasser det efter de forskellige tilskud til Eurojust
og midlerne fra andre kilder.

Artikel 36
Gennemførelse af budgettet og decharge
1.
Den administrerende direktør er anvisningsberettiget
og gennemfører Eurojusts budget. Han underretter kollegiet
om gennemførelsen af budgettet.
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2.
Eurojusts regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.
3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører Eurojusts foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.
4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til
Eurojusts foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i
den almindelige finansforordning på eget ansvar Eurojusts
endelige årsregnskab og sender det til kollegiet med henblik
på udtalelse.
5.
Kollegiet afgiver udtalelse om Eurojusts endelige årsregnskab.
6.
Den administrerende direktør sender senest den 1.
juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab
ledsaget af kollegiets udtalelse til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Den administrerende direktør sender senest den 30.
september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger.
Dette svar sendes tillige til kollegiet.
9.
Den administrerende direktør forelægger, med referat
til kollegiet og dets formand, efter anmodning Europa-Parlamentet, jf. artikel 146, stk. 3 i den almindelige finansforordning, enhver oplysning, der er nødvendig for en problemfri afvikling af dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår.
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10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 den administrerende direktør decharge
for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.
Artikel 37
Finansielle bestemmelser for budgettet
1.
De finansielle bestemmelser vedrørende Eurojusts
budget vedtages med enstemmighed af kollegiet efter
høring af Kommissionen. De kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), hvis det er nødvendigt på grund af særlige forhold,
der karakteriserer driften af Eurojust, og Kommissionen på
forhånd giver sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
2) Artikel 38, stk. 1, affattes således:
»1.
Det er den anvisningsberettigedes ansvar at indføre
de interne kontrolsystemer og procedurer, der er nødvendige for udførelsen af hans opgaver.«

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den måned, der
følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. Juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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ERKLÆRINGER VEDRØRENDE SAMTLIGE FORANSTÅENDE RETSAKTER
1. Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen gør opmærksom på, at budgettet for de i artikel 185 i
finansforordningen omhandlede organer kan omfatte et finansielt bidrag fra hjemstedsmedlemsstaten.
2. Erklæring
Det er meget ønskeligt, at de kompetente instanser gør alt, hvad der står i deres magt, for at spørgsmålet om de nye agenturers endelige hjemsted bliver afgjort så hurtigt som muligt.
3. Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet
Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til, at den i tilfælde af revision af rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i finansforordningen, forinden hører Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Kommissionen forpligter sig til at forelægge dem sit projekt,
for at de kan afgive udtalelse.
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