L 245
46. vuosikerta
29. päivänä syyskuuta 2003

Sisältö

I
ﬁ

ﬁ

ﬁ

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1641/2003, annettu 22 päivänä
heinäkuuta 2003, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1210/90 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1642/2003, annettu 22 päivänä
heinäkuuta 2003, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o
178/2002 muuttamisesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1643/2003, annettu 15 päivänä
heinäkuuta 2003, yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ﬁ

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1644/2003, annettu 22 päivänä
heinäkuuta 2003, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1645/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o
2965/94 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1646/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﬁ

2

Säädökset, jotka on julkaistava

16

Neuvoston asetus (EY) N:o 1647/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2309/93 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
(jatkuu kääntöpuolella)

Sisältö (jatkoa)

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1648/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan koulutussäätiön perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1360/90 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1649/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o
1365/75 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1417/76 kumoamisesta . . . . . . . . . . . . 25

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1650/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1651/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta
annetun asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1652/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1653/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . 36

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1654/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 2062/94 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ﬁ

Neuvoston asetus (EY) N:o 1655/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1416/76 kumoamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
ﬁ

Neuvoston päätös 2003/659/YOS, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kaikkia edellä olevia säädöksiä koskevat julistukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FI

46

29.9.2003

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 245/1

I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1641/2003,
annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003,
Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston
perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta

jojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (7).

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 175 artiklan,

(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava mainitun asetuksen mukaiset säännöt.

(4)

Tästä syystä asetukseen (ETY) N:o 1210/90 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan ympäristökeskukseen sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa, jossa
asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

(5)

Näin ollen asetusta (ETY) N:o 1210/90 on muutettava
vastaavasti,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (2),
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (4),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

On syytä saattaa Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston
perustamisesta 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 (5) tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY,
Euratom) N:o 1605/2002 (6) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan kanssa.

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (ETY) N:o 1210/90 seuraavasti:
(2)

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

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin ja sen käyttämistä, on vahvistettu
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakir-

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 59.
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EUVL C 85, 8.4.2003, s. 64.
Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. lokakuuta 2002 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 3. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 1. heinäkuuta 2003.
(5) EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 933/1999 (EYVL L 117, 5.5.1999,
s. 1).
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EUVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.

1) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.
Keskuksen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
(7) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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2.
Johtokunta antaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt
kuuden kuukauden kuluessa Euroopan ympäristökeskuksen
sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1210/90 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2003
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1641/2003 (**) voimaantulosta.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa keskuksen henkilöstötaulukon.

3.
Päätöksistä, jotka keskus on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.

6.
Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla
voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion
rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita,
kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Johtokunta
ilmoittaa asiasta komissiolle.

(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1.”

Kun jompikumpi budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut
aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen johtokunnalle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”

5.
Johtokunta vahvistaa talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

2) 8 artiklassa:
a) korvataan 6 kohta seuraavasti:
”6.
Johtokunta hyväksyy vuosittaisen kertomuksen
keskuksen toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15
päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle,
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsenvaltioille.”

4) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.
Toiminnanjohtaja huolehtii keskuksen talousarvion
tekemisestä.

b) lisätään seuraava kohta:
”7.
Keskus toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen
tuloksista.”
3) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

2.
Keskuksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivään mennessä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen
128 artiklan mukaisesti.

”12 artikla
1.
Johtokunta laatii vuosittain keskuksen toiminnanjohtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion keskuksen tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.
Johtokunta toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy
henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään
31 päivänä maaliskuuta.
2.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
3.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan
alustavaan esitykseen ja toimittaa sen budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.
4.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy keskuksen avustusta
koskevat määrärahat.

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa keskuksen alustavan
tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun
31 päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.
Saatuaan keskuksen alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan säännösten
mukaisesti, toiminnanjohtaja laatii keskuksen lopullisen
tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

5.
Johtokunta antaa lausunnon keskuksen lopullisesta
tilinpäätöksestä.

6.
Toiminnanjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen
ja johtokunnan lausunnon Euroopan parlamentille, neuvos-
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tolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1
päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Toiminnanjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Toiminnanjohtaja toimittaa vastauksen
myös johtokunnalle.
9.
Toiminnanjohtaja antaa Euroopan parlamentille
tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan
3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten
tarvittavat tiedot.

L 245/3

5) Korvataan 14 artikla seuraavasti:
”14 artikla
Johtokunta vahvistaa keskukseen sovellettavat varainhoitoa
koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa komission 19 päivänä marraskuuta 2002 antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*), joka
koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos keskuksen toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja
jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
2 artikla

10. Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta toiminnanjohtajalle vastuuvapauden
varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.”

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

G. ALEMANNO
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1642/2003,
annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003,
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä
menettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37, 95 ja 133 artiklan sekä 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava mainitun asetuksen mukaiset säännöt.

(4)

Tästä syystä asetukseen (EY) N:o 178/2002 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen sekä säännös muutoksenhausta
tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

(5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 178/2002 on muutettava
vastaavasti,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (2),
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (4),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

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

On syytä saattaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 178/2002 (5) tietyt säännökset yhtäpitäviksi
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 (6) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja
erityisesti sen 185 artiklan kanssa.
Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin ja sen käyttämistä, on vahvistettu
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (7).

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 79.
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EUVL C 85, 8.4.2003, s. 64.
Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. lokakuuta 2002 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 3. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 1. heinäkuuta 2003.
(5) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(7) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetusta (EY) N:o 178/2002 seuraavasti:
1) Korvataan 25 artiklan 9 kohta seuraavasti:
”9.
Johtokunta vahvistaa elintarviketurvallisuusviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset
komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa komission
19 päivänä marraskuuta 2002 antamasta asetuksesta (EY,
Euratom) N:o 2343/2002 (*), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa
varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja
jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
2) Muutetaan 26 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:
”f) esityksen laatimisesta elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloja ja menoja koskevaksi ennakkoarvioksi ja elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta;”
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b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Toiminnanjohtajan on esitettävä joka vuosi johtokunnalle hyväksymistä varten
a) esitys yleiskertomukseksi elintarviketurvallisuusviranomaisen kaikista kuluneen vuoden toimista;
b) työohjelmia koskevat esitykset.
Kun johtokunta on hyväksynyt työohjelmat, toiminnanjohtaja toimittaa ne Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille ja huolehtii niiden julkaisemisesta.
Kun johtokunta on hyväksynyt yleiskertomuksen elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnasta, toiminnanjohtaja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle,
tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä huolehtii sen
julkaisemisesta.
Toiminnanjohtaja toimittaa vuosittain budjettivallan
käyttäjälle kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen
tuloksista.”
c) Kumotaan 4 kohta.
3. Korvataan 41 artikla seuraavasti:

L 245/5

4) 43 artiklassa:
a) korvataan 3, 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:
”3.
Toiminnanjohtaja laatii riittävän ajoissa ennen 5
kohdassa tarkoitettua määräpäivää esityksen elintarviketurvallisuusviranomaisen seuraavan varainhoitovuoden
tuloja ja menoja koskevaksi ennakkoarvioksi ja toimittaa sen sekä siihen liitetyn henkilöstötaulukkoa koskevan esityksen johtokunnalle.
4.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

5.
Johtokunta laatii vuosittain tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvioesityksen perusteella ennakkoarvion
elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloista ja menoista
seuraavaa varainhoitovuotta varten. Johtokunta toimittaa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta tämän ennakkoarvion, johon sisältyvät henkilöstötaulukkoa koskeva
esitys ja alustavat työohjelmat, komissiolle sekä maille,
joiden kanssa yhteisö on tehnyt 49 artiklan mukaisia
sopimuksia.
6.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan
unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(jäljempänä yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').”

”41 artikla
b) Lisätään seuraavat kohdat:
Oikeus tutustua asiakirjoihin
1.
Elintarviketurvallisuusviranomaisen hallussa oleviin
asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston
ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi
30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Johtokunta antaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt
kuuden kuukauden kuluessa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä
annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta 22
päivänä heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1642/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka elintarviketurvallisuusviranomainen
on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen
edellytysten mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa
määrättyjen edellytysten mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4.”

”7.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää
arviot, jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä
talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta
välttämättömiksi, Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa sen
budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen
272 artiklan mukaisesti.
8.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy elintarviketurvallisuusviranomaisen avustusta koskevat määrärahat.
Budjettivallan käyttäjä vahvistaa elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstötaulukon.
9.
Johtokunta vahvistaa talousarvion. Siitä tulee
lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio
on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa
vastaavasti.
10.
Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle
mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta
talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin
liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Johtokunta ilmoittaa asiasta komissiolle.
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Kun jompikumpi budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut
aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen johtokunnalle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”
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sen omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.
5.
Johtokunta antaa lausunnon elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisesta tilinpäätöksestä.

5) Korvataan 44 artikla seuraavasti:
”44 artikla
Elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion
toteuttaminen
1.
Toiminnanjohtaja toteuttaa
viranomaisen talousarvion.

elintarviketurvallisuus-

2.
Elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1
päivään mennessä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.
3.
Komission tilinpitäjä toimittaa elintarviketurvallisuusviranomaisen alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. Kyseinen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallintoa koskeva selvitys
toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen varainhoitoasetuksen
129 artiklan säännösten mukaisesti, toiminnanjohtaja laatii
elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätök-

6.
Toiminnanjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen
ja johtokunnan lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1
päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Toiminnanjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Toiminnanjohtaja toimittaa vastauksen
myös johtokunnalle.
9.
Toiminnanjohtaja antaa Euroopan parlamentille
tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan
3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten
tarvittavat tiedot.
10.
Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta toiminnanjohtajalle vastuuvapauden
varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

G. ALEMANNO
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1643/2003,
annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003,
yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta
annetun asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava mainitun asetuksen mukaiset säännöt.

4)

Tästä syystä asetukseen (EY) N:o 1592/2002 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan lentoturvallisuusvirastoon sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa,
jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 1592/2002 on muutettava
vastaavasti,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (4),

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsovat seuraavaa:

1)

2)

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

On syytä saattaa yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun
alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (5) tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 (6) (jäljempänä yleinen varainhoitoasetus) ja
erityisesti sen 185 artiklan kanssa.

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin ja sen käyttämistä, on vahvistettu
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (7).

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 85.
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EUVL C 85, 8.4.2003, s. 64.
Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. lokakuuta 2002 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston yhteinen kanta,
annettu 3. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 1. heinäkuuta 2003.
(5) EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(7) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Muutetaan asetusta (EY) N:o 1592/2002 seuraavasti:

1) Korvataan 24 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b) hyväksyy vuosittaisen kertomuksen viraston toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta
Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsenvaltioille.
Virasto toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista;”

2) 47 artiklassa:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (*).
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.”
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b) korvataan 3 kohta seuraavasti:

29.9.2003

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.

”3.
Hallintoneuvosto antaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa yhteisistä
säännöistä siviili-ilmailun alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 1592/2002 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta
2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1643/2003 (**) voimaantulosta.

9.
Hallintoneuvosto vahvistaa talousarvion. Siitä
tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.
10.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa
hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus
tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 7.”
c) lisätään seuraava kohta:
”5.
Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan
tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa
määrättyjen edellytysten mukaisesti.”

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”

4) Korvataan 49 artikla seuraavasti:
3) 48 artiklassa:
”49 artikla
a) korvataan 3, 4, 5, 6 ja 7 kohta seuraavasti:
Talousarvion toteuttaminen ja valvonta
”3.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

4. Hallintoneuvosto laatii vuosittain tuloja ja menoja
koskevan ennakkoarvioesityksen perusteella ennakkoarvion viraston tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.
5. Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion,
johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys ja
alustava työohjelma, viimeistään 31 päivänä maaliskuuta komissiolle sekä valtioille, joiden kanssa yhteisö
on tehnyt 55 artiklan mukaisia sopimuksia.
6. Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan
unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(jäljempänä yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
7.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää
arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja yleisestä
talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta
välttämättöminä, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa sen
budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen
272 artiklan mukaisesti.”
b) lisätään seuraavat kohdat:
”8.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy viraston avustusta koskevat määrärahat.

1.

Pääjohtaja toteuttaa viraston talousarvion.

2.
Viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen
ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivään mennessä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen
128 artiklan mukaisesti.

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31
päivänä. Selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja
neuvostolle.

4.
Saatuaan viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan säännösten
mukaisesti, pääjohtaja vahvistaa viraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon viraston lopullisesta tilinpäätöksestä.
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6.
Pääjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Pääjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle
vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä
syyskuuta. Pääjohtaja toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.
9.
Pääjohtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10. Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle
vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.”
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5) Korvataan 52 artikla seuraavasti:
”52 artikla
Varainhoitoa koskevat säännökset
Hallintoneuvosto vahvistaa virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa komission 19 päivänä marraskuuta 2002
antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*),
joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta,
ainoastaan, jos viraston toiminta sitä nimenomaisesti vaatii
ja jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

G. ALEMANNO
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1644/2003,
annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003,
Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002
muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava mainitun asetuksen mukaiset säännöt.

4)

Tästä syystä asetukseen (EY) N:o 1406/2002 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan meriturvallisuusvirastoon sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa,
jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 1406/2002 on muutettava
vastaavasti,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (4),

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
sekä katsovat seuraavaa:
Muutetaan asetusta (EY) N:o 1406/2002 seuraavasti:
1)

2)

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

On syytä saattaa Euroopan meriturvallisuusviraston
perustamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1406/2002 (5) tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan
yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6)
(jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen
185 artiklan kanssa.

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta tutustua asiakirjoihin ja sen käyttämistä, on vahvistettu
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (7).

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 87.
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EUVL C 85, 8.4.2003, s. 64.
Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. lokakuuta 2002 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 3. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 1. heinäkuuta 2003.
(5) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(7) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

1) 4 artiklassa:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (*).
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.”
b) korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa Euroopan
meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1644/2003 (**) voimaantulosta.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 10.”
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c) lisätään seuraava kohta:
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9.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy viraston avustusta koskevat määrärahat.

”5.
Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan
tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa
määrättyjen edellytysten mukaisesti.”

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.
10.
Hallintoneuvosto vahvistaa talousarvion. Siitä
tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

2) Korvataan 10 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:
11. Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa
hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus
tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

”b) hyväksyy vuosittaisen kertomuksen viraston toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta
Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsenvaltioille.
Virasto toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.”

Kun jompikumpi budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut
aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle kuuden viikon kuluessa hankkeesta
ilmoittamisesta.”

3) 18 artiklassa:
a) korvataan 3, 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:
”3.
Pääjohtaja laatii esityksen viraston seuraavan
varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevaksi ennakkoarvioksi ja toimittaa sen sekä henkilöstötaulukkoa
koskevan esityksen hallintoneuvostolle.

4) Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Talousarvion toteuttaminen ja valvonta
4.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

5. Hallintoneuvosto laatii vuosittain tuloja ja menoja
koskevan ennakkoarvioesityksen perusteella ennakkoarvion viraston tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.
6. Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion,
johon sisältyy esitys henkilöstötaulukoksi ja alustava
työohjelma, viimeistään 31 päivänä maaliskuuta komissiolle sekä valtioille, joiden kanssa yhteisö on tehnyt 17
artiklan mukaisia sopimuksia.”
b) lisätään seuraavat kohdat:

1.

Pääjohtaja toteuttaa viraston talousarvion.

2.
Viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen
ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivään mennessä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen
128 artiklan mukaisesti.

”7.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan
unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(jäljempänä yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31
päivänä. Selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja
neuvostolle.

8. Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää
arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja yleisestä
talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta
välttämättöminä, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa sen
budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen
272 artiklan mukaisesti.

4.
Saatuaan viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan säännösten
mukaisesti, pääjohtaja vahvistaa viraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.
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5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon viraston lopullisesta tilinpäätöksestä.
6.
Pääjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Pääjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle
vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä
syyskuuta. Pääjohtaja toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.
9.
Pääjohtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10. Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta meriturvallisuusviraston pääjohtajalle
vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.”

29.9.2003

5) Korvataan 21 artikla seuraavasti:
”21 artikla
Varainhoitoa koskevat säännökset
Hallintoneuvosto vahvistaa virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa komission 19 päivänä marraskuuta 2002
antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*),
joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos viraston toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja
jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

G. ALEMANNO
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1645/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2965/94
muuttamisesta

että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,

(5)

Tästä syystä asetukseen (EY) N:o 2965/94 on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan unionin elinten
käännöskeskukseen sekä säännös muutoksenhausta
tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

(6)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 2965/94 on muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On syytä saattaa Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28 päivänä marraskuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 (4) tietyt
säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen
talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25
päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen
varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan kanssa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklaa on syytä muuttaa keskuksen rahoitusta koskevien yksityiskohtaisten
sääntöjen selkeyttämiseksi.

(3)

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (6).

(4)

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

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 50.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2610/95 (EYVL L 268, 10.10.1995,
s. 1).
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (EY) N:o 2965/94 seuraavasti:

1) Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Johtokunta hyväksyy vuosittain kertomuksen keskuksen toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä
kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle,
tilintarkastustuomioistuimelle ja 2 artiklassa tarkoitetuille
elimille.

4.
Keskus toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.”

2) 10 artiklan 2 kohdassa:
a) korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) Keskuksen tulot koostuvat maksuista, joita ne elimet, joita varten keskus toimii, ja ne toimielimet
tai muut elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, suorittavat korvauksena suoritetuista palveluista, mukaan lukien toimielinten yhteiset toiminnat, sekä yhteisön avustuksesta.”
b) Kumotaan c alakohta.
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3) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.
Keskuksen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten
arvio, ja tulot ja menot otetaan keskuksen talousarvioon,
johon sisältyy henkilöstötaulukko.

2.
Keskuksen talousarvion tulojen ja menojen on oltava
tasapainossa.

3.
Johtokunta laatii vuosittain keskuksen johtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion keskuksen
tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.
Johtokunta toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy
henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään
31 päivänä maaliskuuta.

4.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').

5.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan
alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen
272 artiklan mukaisesti.

6.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy keskuksen avustusta
koskevat määrärahat.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa keskuksen henkilöstötaulukon.

7.
Johtokunta vahvistaa keskuksen talousarvion. Siitä
tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio
on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa
vastaavasti.

8.
Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla
voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion
rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita
kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Johtokunta
ilmoittaa asiasta komissiolle.

29.9.2003

4) Korvataan 14 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:
”2.
Keskuksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.
Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.
3.
Komission tilinpitäjä toimittaa keskuksen alustavan
tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun
31 päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan keskuksen alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan säännösten
mukaisesti, keskuksen johtaja laatii keskuksen lopullisen
tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.
5.
Johtokunta antaa lausunnon keskuksen lopullisesta
tilinpäätöksestä.
6.
Keskuksen johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen
ja johtokunnan lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa vastauksen myös johtokunnalle.
9.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10.
Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.”

5) Korvataan 15 artikla seuraavasti:
”15 artikla

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen johtokunnalle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”

Johtokunta vahvistaa keskukseen sovellettavat varainhoitoa
koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voi-
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vat poiketa komission 19 päivänä marraskuuta 2002 antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*), joka
koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos keskuksen toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja
jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
6) Lisätään seuraava artikla:
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2.
Johtokunta vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt
kuuden kuukauden kuluessa Euroopan unionin elinten
käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 2965/94 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1645/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka keskus on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13.”

”18a artikla
1.
Keskuksen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1646/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.
(5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 2667/2000 on muutettava
vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
1 artikla
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

On syytä saattaa Euroopan jälleenrakennusviraston
perustamisesta 5 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 (4) tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan kanssa.

Muutetaan asetusta (EY) N:o 2667/2000 seuraavasti:
1) Korvataan 4 artiklan 14 kohta seuraavasti:
”14.
Johtokunta hyväksyy vuosittaisen kertomuksen
viraston toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.
15.
Virasto toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.”
2) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

(2)

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista kansalaisten oikeutta tutustua asiakirjoihin ja sen käyttämistä, on
vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30
päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin
ja
neuvoston
asetuksessa
(EY)
N:o
1049/2001 (6).

”e) esityksen laatiminen viraston tuloja ja menoja koskevaksi ennakkoarvioksi ja viraston talousarvion toteuttaminen;”
3) Korvataan 7, 8 ja 9 artikla seuraavasti:
”7 artikla

(3)

(4)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.
Tästä syystä asetukseen (EY) N:o 2667/2000 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan jälleenrakennusvirastoon sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa,

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 167.
(2) Lausunto annettu 27. maaliskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
(4) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2415/2001 (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 3).
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

1.
Johtokunta laatii vuosittain viraston johtajan laatiman
esityksen perusteella ennakkoarvion viraston tuloista ja
menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Johtokunta
toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.
2.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
3.
Komissio käsittelee ennakkoarviota ottaen huomioon
ensisijaisiksi toteamansa toimet ja Serbia ja Montenegron
sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian jälleenrakennukseen annettavan yhteisön avun rahoituksen yleiset
suuntaviivat.
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Tämän perusteella sekä Serbia ja Montenegrolle ja entiselle
Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavan yhteisön
avun kokonaismääräksi ehdotetuissa rajoissa komissio vahvistaa viraston talousarvioon vuosittain alustavasti varattavan rahoitusosuuden.

4.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan
alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 272
artiklan mukaisesti.

5.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy viraston avustusta
koskevat määrärahat.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.

6.
Johtokunta vahvistaa viraston talousarvion. Siitä tulee
lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on
lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

7.
Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla
voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion
rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita
kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Johtokunta
ilmoittaa asiasta komissiolle.

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen johtokunnalle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.

8.
Talousarvion seurattavuuteen liittyvistä syistä muualta
kuin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta peräisin olevat varat otetaan erikseen viraston tuloihin. Hallintomenot
ja henkilöstömenot pidetään selvästi erillään 2 artiklan 3
kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ohjelmien
toimintakustannuksista.

L 245/17

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31
päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan säännösten
mukaisesti, johtaja laatii viraston lopullisen tilinpäätöksen
omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa
varten.
5.
Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle,
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.
6.
Johtokunta antaa lausunnon viraston lopullisesta tilinpäätöksestä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa vastauksen myös johtokunnalle.
9.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10.
Ennen vuoden N+ 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

9 artikla
8 artikla

1.

Johtaja toteuttaa viraston talousarvion.

2.
Viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen
ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan varainhoitovuoden maaliskuun
1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja
hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.

Johtokunta vahvistaa virastoon sovellettavat varainhoitoa
koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*), joka
koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos viraston toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos
komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
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4) Lisätään seuraava artikla:
”13a artikla
1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Johtokunta vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt
kuuden kuukauden kuluessa Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta 18 päivänä
kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1646/2003 (**) voimaantulosta.

29.9.2003

3.
Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 16.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1647/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä
sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2309/93
muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Tästä syystä asetukseen (ETY) N:o 2309/93 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan lääkearviointivirastoon sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa, jossa
asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

(5)

Näin ollen asetusta (ETY) N:o 2309/93 on muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
1 artikla
sekä katsoo seuraavaa:
Muutetaan asetusta (ETY) N:o 2309/93 seuraavasti:
(1)

(2)

On syytä saattaa ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2309/1993 (4) tietyt säännökset
yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom)
N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan kanssa.

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista kansalaisten oikeutta tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (6).

1) 55 artiklassa:
a) korvataan 2 kohdan viides luetelmakohta seuraavasti:
”— esityksen laatiminen viraston tuloja ja menoja koskevaksi ennakkoarvioksi ja viraston talousarvion
toteuttaminen;”
b) korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. Toimitusjohtaja esittää vuosittain hallintoneuvoston
hyväksyttäväksi erikseen ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja eläinlääkkeiden osalta esityksen seuraavan vuoden työohjelmaksi.”
c) kumotaan 4 kohta.

(3)

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

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 61.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 649/98 (EYVL L 88, 24.3.1998,
s. 7).
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

2) Korvataan 56 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittaisen kertomuksen
viraston toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsenvaltioille.
6.
Virasto toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.”
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3) Korvataan 57 artikla seuraavasti:
”57 artikla
1.
Viraston kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten
arvio ja tulot ja menot otetaan viraston talousarvioon.
2.
Viraston talousarvion tulojen ja menojen on oltava
tasapainossa.
3.
Viraston tulot koostuvat yhteisön rahoitusosuudesta
ja maksuista, joita yritykset suorittavat yhteisön markkinoille saattamista koskevien lupien saamiseksi ja ylläpitämiseksi ja muista viraston suorittamista palveluista.
4.
Viraston menot käsittävät henkilökunnan palkat, hallinnolliset ja infrastruktuurin kustannukset, toimintakulut
sekä kolmansien osapuolien kanssa tehdyistä sopimuksista
johtuvat menot.
5.
Hallintoneuvosto laatii vuosittain toimitusjohtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion viraston tuloista
ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy
henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään
31 päivänä maaliskuuta.
6.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
7.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan
alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 272
artiklan mukaisesti.
8.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy viraston avustusta
koskevat määrärahat.
Budjettivallan käyttäjä vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.
9.
Hallintoneuvosto vahvistaa viraston talousarvion. Siitä
tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio
on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa
vastaavasti.
10. Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle
mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita,
joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä
hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

29.9.2003

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle
kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”

4) Lisätään seuraava artikla:

”57a artikla

1.

Toimitusjohtaja toteuttaa viraston talousarvion.

2.
Viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen
ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen
128 artiklan mukaisesti.

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31
päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.
Saatuaan alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen
varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, toimitusjohtaja vahvistaa viraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon viraston lopullisesta tilinpäätöksestä.

6.
Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja
hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Toimitusjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Toimitusjohtaja toimittaa vastauksen myös
hallintoneuvostolle.

9.
Toimitusjohtaja antaa Euroopan parlamentille tämän
pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan
vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
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10. Ennen vuoden N + 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta toimitusjohtajalle vastuuvapauden
varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.
11.
Hallintoneuvosto vahvistaa virastoon sovellettavat
varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan.
Säännökset voivat poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002
annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o
2343/2002 (*), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen
talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon
puiteasetusta, ainoastaan, jos viraston toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on antanut siihen etukäteen
suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
5) Lisätään seuraava artikla:
”63a artikla
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2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat käytännön yksityiskohtaiset säännöt kuuden kuukauden kuluessa ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvanantoja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1647/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 19.”
2 artikla

1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1648/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan koulutussäätiön perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1360/90 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

1049/2001 soveltamiseksi Euroopan koulutussäätiöön
sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
(5)

Näin ollen asetusta (ETY) N:o 1360/90 on muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
1 artikla
sekä katsoo seuraavaa:
Muutetaan asetusta (ETY) N:o 1360/90 seuraavasti:
(1)

On syytä saattaa Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1360/90 (4) tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom)
N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan kanssa.

1) Lisätään seuraava artikla:

”4a artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin
Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (6).

1.
Säätiön hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).

(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

2.
Hallitus vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt
kuuden kuukauden kuluessa Euroopan koulutussäätiön
perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1360/90
muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1648/2003 (**) voimaantulosta.

(4)

Tästä syystä asetukseen (ETY) N:o 1360/90 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o

(2)

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

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 63.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2666/2000 (EYVL L 306,
7.12.2000, s. 1).
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

3.
Päätöksistä, jotka säätiö on tehnyt asetuksen (EY) N:o
1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä kantelu
Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195
artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai nostaa
kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 22.”
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2) Korvataan 5 artiklan 9 kohta seuraavasti:
”9.
Hallitus hyväksyy vuosittaisen kertomuksen säätiön
toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä tilintarkastustuomioistuimelle. Kertomus toimitetaan myös jäsenvaltioille
ja tiedoksi avustuskelpoisille maille.
10. Säätiö toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.”
3) Korvataan 7 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:
”— esityksen laatimisesta säätiön tuloja ja menoja koskevaksi ennakkoarvioksi ja säätiön talousarvion toteuttamisesta,”
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Budjettivallan käyttäjä vahvistaa säätiön henkilöstötaulukon.

5.
Hallitus vahvistaa säätiön talousarvion. Siitä tulee
lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on
lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

6.
Hallitus ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi
olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion
rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita
kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallitus ilmoittaa
asiasta komissiolle.

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallitukselle kuuden
viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”

4) Korvataan 10 artikla seuraavasti:
5) Korvataan 11 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:
”10 artikla
Talousarviomenettely
1.
Hallitus laatii vuosittain johtajan laatiman esityksen
perusteella ennakkoarvion säätiön tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Hallitus toimittaa tämän
ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva
esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.
2.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
3.
Komissio tarkastaa ennakkoarvion ottaen huomioon
avustuskelpoisten maiden ammatillisen koulutuksen ensisijaiset tavoitteet ja näille maille annettavan talousavun yleiset suuntaviivat. Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä
talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.
Se vahvistaa tämän perusteella ja avustuskelpoisille maille
annettavan talousavun kokonaismääräksi ehdotetuissa
rajoissa säätiön talousarviota varten vuosittain varattavan
rahoitusosuuden, joka on otettava alustavaan esitykseen
Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi.
4.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy säätiön avustusta
koskevat määrärahat.

”2.
Säätiön tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen
ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen
128 artiklan mukaisesti.

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa säätiön alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31
päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.
Saatuaan alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen
varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja vahvistaa säätiön lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan
ja toimittaa sen säätiön hallitukselle lausuntoa varten.

5.
Hallitus antaa lausunnon säätiön lopullisesta tilinpäätöksestä.

6.
Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallituksen lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.
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8.
Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa vastauksen myös hallitukselle.
9.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10. Ennen vuoden N + 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.”

29.9.2003

poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission
asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*), joka koskee
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY,
Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä
koskevaa varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos säätiön toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on
antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”

6) Korvataan 12 artikla seuraavasti:
2 artikla
”12 artikla
Varainhoitoa koskevat säännökset
Hallitus vahvistaa säätiöön sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1649/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75
muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1417/76 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(2)

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (8).

(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

(4)

Tästä syystä asetukseen (ETY) N:o 1365/75 on syytä
sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan elin- ja työolojen
kehittämissäätiöön sekä säännös muutoksenhausta
tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

(5)

Näin ollen asetusta (ETY) N:o 1365/75 on muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On syytä saattaa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26 päivänä tukokuuta 1975 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 (4) tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY,
Euratom) N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan kanssa. Kyseisen artiklan mukaisesti Euroopan elin- ja työolojen
kehittämissäätiön on annettava asetuksen (EY, Euratom)
N:o 2343/2002, jonka komissio antoi 19 päivänä marraskuuta 2002 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185
artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon
puiteasetuksesta (6), mukaiset varainhoitoa koskevat
säännökset. Näin ollen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitoa koskevista määräyksistä 1 päivänä kesäkuuta 1976 annettu neuvoston asetus (ETY)
N:o 1417/76 (7) on kumottava säätiön hallintoneuvoston
antamien varainhoitoa koskevien säännösten voimaantulosta lähtien.

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 65.
(2) Lausunto annettu 27. maaliskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
(4) EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003,
s. 39.
(7) EYVL L 164, 24.6.1976, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1949/93 (EYVL L 181, 23.7.1993,
s. 26).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (ETY) N:o 1365/75 seuraavasti:

1) Korvataan 13, 14, 15 ja 16 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.
Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittaisen kertomuksen
säätiön toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä ja toimittaa
sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä tilintarkastustuomioistuimelle.

2.
Säätiö toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.
(8) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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14 artikla
1.
Säätiön kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin
kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, ja
tulot ja menot otetaan säätiön talousarvioon, johon sisältyy
henkilöstötaulukko.
2.
Säätiön talousarvion tulojen ja menojen on oltava
tasapainossa.

29.9.2003

Säännökset voivat poiketa komission 19 päivänä marraskuuta 2002 antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o
2343/2002 (*), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen
talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon
puiteasetusta, ainoastaan, jos säätiön toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on antanut siihen etukäteen
suostumuksensa.

2.

Johtaja toteuttaa säätiön talousarvion.

15 artikla
1.
Hallintoneuvosto laatii vuosittain johtajan laatiman
esityksen perusteella ennakkoarvion säätiön tuloista ja
menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31
päivänä maaliskuuta.
2.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
3.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 272 artiklan
mukaisesti.
4.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy säätiön avustusta
koskevat määrärahat.
Budjettivallan käyttäjä vahvistaa säätiön henkilöstötaulukon.
5.
Hallintoneuvosto vahvistaa säätiön talousarvion. Siitä
tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio
on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa
vastaavasti.
6.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle
mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita,
joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä
hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.
Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle
kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.

16 artikla
1.
Hallintoneuvosto vahvistaa säätiöön sovellettavat
varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan.

3.
Säätiön tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja
selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden
päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission
tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten
alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128
artiklan mukaisesti.

4.
Komission tilinpitäjä toimittaa säätiön alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31
päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.
Saatuaan alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen
varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja vahvistaa säätiön lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan
ja toimittaa sen säätiön hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

6.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon säätiön lopullisesta
tilinpäätöksestä.

7.
Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle,
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

8.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

9.
Johtaja
toimittaa
tilintarkastustuomioistuimelle
vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä
syyskuuta. Johtaja toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.

10.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
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11.
Ennen vuoden N + 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003.”
2) Lisätään seuraava artikla:
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3.
Päätöksistä, jotka säätiö on tehnyt asetuksen (EY) N:o
1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä kantelu
Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195
artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai nostaa
kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 25.”

”18a artikla
1.
Säätiön hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto antaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt
kuuden kuukauden kuluessa Euroopan elin- ja työolojen
kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o
1365/75 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1417/76
kumoamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1649/2003 (**) voimaantulosta.

2 artikla
Kumotaan asetus (ETY) N:o 1417/76 asetuksen (ETY) N:o
1365/75 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, hallintoneuvoston antamien varainhoitoa koskevien säännösten voimaantulopäivästä lähtien.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1650/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,

(6)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 2100/94 on muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 (4) tultua voimaan keskitetyistä ennakkotarkastuksista siirryttiin nykyaikaisempiin valvonta- ja
tarkastusjärjestelmiin.

1 artikla
Muutetaan asetusta (EY) N:o 2100/94 seuraavasti:
1) Lisätään seuraava artikla:
”33a artikla
Oikeus tutustua asiakirjoihin

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Yhteisön kasvilajikevirastolla on syytä olla käytössään
vastaavantasoiset valvonta- ja tarkastusjärjestelmät kuin
yhteisön toimielimillä.
Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (5).
Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.
Tästä syystä kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o
2100/94 (6) on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamiseksi yhteisön
kasvilajikevirastoon sekä säännös muutoksenhausta
tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 69.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(5) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(6) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2506/95 (EYVL L 258, 28.10.1995,
s. 3).

1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto antaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt
kuuden kuukauden kuluessa yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen N:o 2100/94 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1650/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 28.”
2) Muutetaan 111 artikla seuraavasti:
a) Korvataan otsikko seuraavasti:
”Tarkastus ja valvonta”.
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b) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Virastoon perustetaan sisäisen tarkastuksen tehtävä, jota on hoidettava asiaankuuluvien kansainvälisten
standardien mukaisesti. Pääjohtajan nimeämä sisäinen
tarkastaja vastaa pääjohtajaan nähden viraston talousarvion toteuttamisjärjestelmien ja -menettelyjen moitteettoman toiminnan tarkastamisesta.
Sisäinen tarkastaja neuvoo pääjohtajaa riskienhallinnassa esittämällä riippumattomia lausuntoja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien laadusta sekä antamalla suosituksia toimintojen toteuttamisedellytysten parantami-
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seksi ja viraston varojen taloudellisen käytön edistämiseksi.
Tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa tehtäviensä
hoitoon soveltuvien sisäisten valvontajärjestelmien ja
-menettelyjen ottamisesta käyttöön.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1651/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta annetun
asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

Näin ollen asetusta (ETY) N:o 302/93 on muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
1 artikla
2

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( ),
Muutetaan asetusta (ETY) N:o 302/93 seuraavasti:
3

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon ( ),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

On syytä saattaa Euroopan huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 302/93 (4) tietyt säännökset yhtäpitäviksi
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja
erityisesti sen 185 artiklan kanssa.
Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (6).

(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

(4)

Tästä syystä asetukseen (ETY) N:o 302/93 on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan huumausaineiden
ja niiden väärinkäytön seurantakeskukseen sekä säännös
muutoksenhausta tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

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

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 71.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2220/2000 (EYVL L 253,
7.10.2000, s. 1).
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1 ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

1) Lisätään seuraava artikla:
”6a artikla
Oikeus tutustua asiakirjoihin
1.
Seurantakeskuksen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen
perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1651/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka seurantakeskus on tehnyt asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan
tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti
tai nostaa kanne yhteisön tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 30.”

2) Korvataan 8 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittaisen kertomuksen
seurantakeskuksen toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään
15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle,
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsenvaltioille.
6.
Seurantakeskus toimittaa vuosittain budjettivallan
käyttäjälle kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen
tuloksista.”

29.9.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 245/31

3) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

8.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy seurantakeskuksen
avustusta koskevat määrärahat.

”— esityksen laatiminen seurantakeskuksen tuloja ja
menoja koskevaksi ennakkoarvioksi ja talousarvion
toteuttaminen,”.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa seurantakeskuksen henkilöstötaulukon.

4) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

9.
Hallintoneuvosto vahvistaa talousarvion. Siitä tulee
lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on
lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

”11 artikla
Talousarvion laatiminen
1.
Seurantakeskuksen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta
varten arvio, ja tulot ja menot otetaan seurantakeskuksen
talousarvioon.
2.
Seurantakeskuksen talousarvion tulojen ja menojen
on oltava tasapainossa.
3.
Seurantakeskuksen tuloihin kuuluvat Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) otettu
yhteisön avustus ja sen palveluista suoritetut maksut sekä
12 artiklassa tarkoitettujen järjestöjen ja toimielinten ja 13
artiklassa tarkoitettujen kolmansien maiden antama rahallinen tuki, sanotun rajoittamatta muita tulonlähteitä.
4.

Seurantakeskuksen menoihin kuuluvat:

10.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle
mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita,
joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä
hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.
Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle
kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”

5) Lisätään seuraava artikla:
”11a artikla
Talousarvion toteuttaminen

a) henkilöstön palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot ja
toimintakulut;

1.

b) Reitoxiin kuuluville kansallisille tietoverkoille annetusta
tuesta johtuvat menot ja erityiskeskusten kanssa tehdyistä sopimuksista johtuvat menot.

2.
Seurantakeskuksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.
Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.

5.
Hallintoneuvosto laatii vuosittain seurantakeskuksen
johtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion keskuksen tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta
varten. Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion,
johon sisältyy esitys henkilöstötaulukoksi ja jonka mukana
on seurantakeskuksen työohjelma, komissiolle viimeistään
31 päivänä maaliskuuta.
6.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
7.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 272 artiklan
mukaisesti.

Johtaja toteuttaa talousarvion.

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa seurantakeskuksen
alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden
talousarvio- ja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun
31 päivänä. Kyseinen varainhoitovuotta koskeva selvitys
toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen
varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja laatii
seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.
5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon seurantakeskuksen
lopullisesta tilinpäätöksestä.
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6.
Seurantakeskuksen johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.
9.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10. Ennen vuoden N + 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

29.9.2003

11.
Hallintoneuvosto
vahvistaa
seurantakeskukseen
sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota
kuultuaan. Säännökset voivat poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom)
N:o 2343/2002 (*), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa
varainhoidon puiteasetusta ainoastaan, jos seurantakeskuksen toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on
antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1652/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 1035/97 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 1035/97 on muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 284 ja 308 artiklan,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( ),
1 artikla

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

Muutetaan asetusta (EY) N:o 1035/97 seuraavasti:

sekä katsoo seuraavaa:

1) Korvataan 2 artiklan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

(1)

On syytä saattaa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan
seurantakeskuksen perustamisesta 2 päivänä kesäkuuta
1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1035/97 (4)
tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan
kanssa.

”g) julkaisee vuosittaisen kertomuksen yhteisön rasismia ja
muukalaisvihaa koskevasta tilanteesta tuoden myös
esiin esimerkkejä hyvistä menettelytavoista sekä kertomuksen seurantakeskuksen omasta toiminnasta,”
2) Lisätään seuraava artikla:
”5a artikla

(2)

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista kansalaisten oikeutta tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (6).

(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

(4)

Tästä syystä asetukseen (EY) N:o 1035/97 on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukseen sekä muutoksenhausta
tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

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

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 73.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 151, 10.6.1997, s. 1.
EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

1.
Seurantakeskuksen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta
annetun asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o
1652/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka seurantakeskus on tehnyt asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan
tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti
tai nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa
perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 33.”
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3) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:
a) 3 kohdassa:
i)

korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) hyväksyy 2 artiklan 2 kohdan g alakohdassa
tarkoitetut kaksi vuosikertomusta sekä seurantakeskuksen päätelmät ja lausunnot ja toimittaa
ne Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle. Se huolehtii 2 artiklan 2
kohdan g alakohdassa tarkoitettujen vuosikertomusten julkaisemisesta. Vuosittainen kertomus
seurantakeskuksen toiminnasta toimitetaan viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.”

29.9.2003

5.
Hallintoneuvosto laatii vuosittain johtajan laatiman
esityksen perusteella ennakkoarvion keskuksen tuloista ja
menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31
päivänä maaliskuuta.
6.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
7.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan
alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen
272 artiklan mukaisesti.

ii) kumotaan e alakohta.
b) Lisätään seuraava kohta:
”5.
Seurantakeskus toimittaa vuosittain budjettivallan
käyttäjälle kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen
tuloksista.”

4) Korvataan 12 artikla seuraavasti:
”12 artikla
Talousarvion laatiminen
1.
Seurantakeskuksen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta
varten arvio, ja tulot ja menot otetaan seurantakeskuksen
talousarvioon.
2.
Seurantakeskuksen talousarvion tulojen ja menojen
on oltava tasapainossa.
3.
Seurantakeskuksen tulot koostuvat seuraavista eristä,
sanotun rajoittamatta muita tulonlähteitä:
a) Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka
”Komissio”) otettu yhteisön avustus;
b) suoritetuista palveluista saadut maksut;
c) 7 artiklassa tarkoitetuilta järjestöiltä saatu rahallinen
tuki;
d) jäsenvaltioiden vapaaehtoinen rahallinen tuki.
4.
Seurantakeskuksen menoihin kuuluvat henkilökunnan
palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot, toimintakulut sekä
Raxen-verkostoon kuuluvien laitosten ja elinten kanssa tai
kolmansien osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista johtuvat menot.

8.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy seurantakeskuksen
avustusta koskevat määrärahat.
Budjettivallan käyttäjä vahvistaa seurantakeskuksen henkilöstötaulukon.
9.
Hallintoneuvosto vahvistaa seurantakeskuksen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.
10.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle
mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita,
joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä
hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.
Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle
kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.”

5) Lisätään seuraava artikla:
”12a artikla
Talousarvion toteuttaminen
1.

Johtaja toteuttaa seurantakeskuksen talousarvion.

2.
Seurantakeskuksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.
Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.
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3.
Komission tilinpitäjä toimittaa seurantakeskuksen
alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden
talousarvio- ja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan
maaliskuun 31 päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen
varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja laatii
seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.
5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon seurantakeskuksen
lopullisesta tilinpäätöksestä.
6.
Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle,
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.
7.

L 245/35

9.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10.
Ennen vuoden N+ 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.
11.
Hallintoneuvosto
vahvistaa
seurantakeskukseen
sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota
kuultuaan. Säännökset voivat poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom)
N:o 2343/2002 (*), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa
varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos seurantakeskuksen toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on
antanut siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.
2 artikla

8.
Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Hän toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1653/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(6)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 40/94 on muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
1 artikla

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 (4) tultua voimaan keskitetyistä ennakkotarkastuksista siirryttiin nykyaikaisempiin valvonta- ja
tarkastusjärjestelmiin.

(2)

Sisämarkkinoilla toimivalla yhdenmukaistamisvirastolla
on syytä olla käytössään vastaavantasoiset valvonta- ja
tarkastusjärjestelmät kuin yhteisön toimielimillä.

(3)

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1049/2001 (5).

(4)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

(5)

Tästä syystä yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o
40/94 (6) on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamiseksi sisämarkkinoilla toimivaan yhdenmukaistamisvirastoon sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa, jossa asiakirjoihin
tutustuminen on evätty.

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

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 75.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(5) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(6) EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, 31.12.1994,
s. 83).

Muutetaan asetusta (EY) N:o 40/94 seuraavasti:
1) Lisätään seuraava artikla:
”118a artikla
Oikeus tutustua asiakirjoihin
1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta
18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1653/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 36.”
2) Korvataan 136 artikla seuraavasti:
”136 artikla
Tarkastus ja valvonta
1.
Virastoon perustetaan sisäisen tarkastuksen tehtävä,
jota on hoidettava asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti. Pääjohtajan nimeämä sisäinen tarkastaja
vastaa pääjohtajaan nähden viraston talousarvion toteutta-
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misjärjestelmien ja -menettelyjen moitteettoman toiminnan
tarkastamisesta.

2.
Sisäinen tarkastaja neuvoo pääjohtajaa riskienhallinnassa esittämällä riippumattomia lausuntoja hallinnointi- ja
valvontajärjestelmien laadusta sekä antamalla suosituksia
toimintojen toteuttamisedellytysten parantamiseksi ja viraston varojen taloudellisen käytön edistämiseksi.

L 245/37

3.
Tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa tehtäviensä hoitoon soveltuvien sisäisten valvontajärjestelmien ja
-menettelyjen ottamisesta käyttöön.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1654/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o
2062/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 2064/94 on muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
1 artikla
2

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( ),
Muutetaan asetusta (EY) N:o 2062/94 seuraavasti:
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
1) Korvataan 6 artikla seuraavasti:
sekä katsoo seuraavaa:
”6 artikla
(1)

On syytä saattaa Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/1994 (4)
tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan
kanssa.

(2)

Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (6).

(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

(4)

Tästä syystä asetukseen (EY) N:o 2062/94 on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan työturvallisuus- ja
työterveysvirastoon sekä säännös muutoksenhausta
tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

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

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 77.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1).
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Oikeus tutustua asiakirjoihin
1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2062/94 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1654/2003 (**) voimaantulosta.
3.
Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 38.”
2) Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittaisen kertomuksen
viraston toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, tilintarkastustuomioistuimelle, jäsenvaltioille sekä työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavalle komitealle.
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3.
Virasto toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.”

L 245/39

14 artikla

Talousarvion toteuttaminen
3) Korvataan 13, 14 ja 15 artikla seuraavasti:
1.
”13 artikla

Esitys ennakkoarvioksi – Talousarvion hyväksyminen

1.
Hallintoneuvosto laatii vuosittain viraston johtajan
laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion keskuksen
tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.
Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion, johon
sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

2.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').

3.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan
alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 272
artiklan mukaisesti.

4.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy viraston avustusta
koskevat määrärahat.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.

5.
Hallintoneuvosto vahvistaa viraston talousarvion. Siitä
tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio
on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa
vastaavasti.

6.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle
mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita,
joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä
hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle
kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.

Johtaja toteuttaa viraston talousarvion.

2.
Viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen
ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen
128 artiklan mukaisesti.

3.
Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31
päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.
Saatuaan viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja laatii viraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon viraston lopullisesta tilinpäätöksestä.

6.
Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle,
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.

9.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

10.
Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.
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astaan, jos viraston toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja
jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

15 artikla
Varainhoitoa koskevat säännökset
Hallintoneuvosto vahvistaa virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta
komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*),
joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta, aino-

(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1655/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY)
N:o 337/75 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1416/76 kumoamisesta

yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (8).

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
(3)

Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o
1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella,
että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

(4)

Tästä syystä asetukseen (ETY) N:o 337/75 on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamiseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on
evätty.

(5)

Näin ollen asetusta (ETY) N:o 337/75 on muutettava
vastaavasti,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
3

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon ( ),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

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

On syytä saattaa Euroopan ammatillisen koulutuksen
kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta
1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 (4)
tietyt säännökset yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') ja erityisesti sen 185 artiklan
kanssa. Kyseisen artiklan mukaisesti Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen on annettava asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002, jonka komissio
antoi 19 päivänä marraskuuta 2002 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta
varainhoidon puiteasetuksesta (6), mukaiset varainhoitoa
koskevat säännökset. Näin ollen Euroopan ammatillisen
koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitoa koskevista määräyksistä 1 päivänä kesäkuuta 1976 annettu
neuvoston asetus (ETY) N:o 1416/76 (7) on kumottava
keskuksen hallintoneuvoston antamien varainhoitoa koskevien säännösten voimaantulosta lähtien.
Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n
perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta
tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta

EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 82.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 354/95 (EYVL L 41, 23.2.1995,
s. 1).
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.
(6) EYVL L 357, 21.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003,
s. 39.
(7) EYVL L 164, 24.6.1976, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1948/93 (EYVL L 181,
23.7.1993, s. 15).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetusta (ETY) N:o 337/75 seuraavasti:
1) Korvataan 10, 11, 12 ja 12 a artikla seuraavasti:
”10 artikla
1.
Keskuksen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten
arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan keskuksen
talousarvioon, johon sisältyy henkilöstötaulukko.
2.
Keskuksen talousarvion tulojen ja menojen on oltava
tasapainossa.

11 artikla
1.
Hallintoneuvosto laatii vuosittain keskuksen johtajan
laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion keskuksen
tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.
Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion, johon
sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.
(8) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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2.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin
yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä
yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä').
3.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot,
jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan
alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen
272 artiklan mukaisesti.
4.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy keskuksen avustusta
koskevat määrärahat.
Budjettivallan käyttäjä vahvistaa keskuksen henkilöstötaulukon.
5.
Hallintoneuvosto vahvistaa keskuksen talousarvion.
Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen
talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.
6.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle
mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita,
joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä
hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.
Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle
kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.

12 artikla
1.
Hallintoneuvosto vahvistaa keskukseen sovellettavat
varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan.
Säännökset voivat poiketa komission 19 päivänä marraskuuta 2002 antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o
2343/2002 (*), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen
talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon
puiteasetusta, ainoastaan, jos keskuksen toiminta sitä
nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on antanut siihen
etukäteen suostumuksensa.

12a artikla
1.

Johtaja toteuttaa keskuksen talousarvion.

2.
Keskuksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artik-
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lan mukaisesti.
3.
Komission tilinpitäjä toimittaa keskuksen alustavan
tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun
31 päivänä. Kyseinen varainhoitovuoden talousarvio- ja
varainhallintoa koskeva selvitys toimitetaan myös Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan keskuksen alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja laatii keskuksen lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.
5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon keskuksen lopullisesta tilinpäätöksestä.
6.
Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle,
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Hän toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.
9.
Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10.
Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”

2) Lisätään uusi artikla:
”12b artikla
1.
Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittaisen kertomuksen
keskuksen toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä tilintarkastustuomioistuimelle.
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2.
Keskus toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle
kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.”

3) Lisätään uusi artikla:
”14a artikla
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3.
Päätöksistä, jotka keskus on tehnyt asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä
kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti.
(*) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(**) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41.”

1.
Keskuksen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1049/2001 (*).
2.
Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta
annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1416/76 kumoamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1655/2003 (**) voimaantulosta.

2 artikla
Kumotaan asetus (ETY) N:o 1416/76 asetuksen (ETY) N:o
337/75 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, hallintoneuvoston
antamien varainhoitoa koskevien säännösten voimaantulopäivästä lähtien.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2003/659/YOS,
tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Eurojust-yksikön

perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan
päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

tehostamiseksi

tehdyn

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

Muutetaan päätöstä 2002/187/YOS seuraavasti:
ottaa huomioon komission aloitteen (1),

1) Korvataan 35, 36 ja 37 artikla seuraavasti:
”35 artikla

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
Talousarvion laatiminen
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

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

Eurojust on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
nojalla perustettu elin, joka tällä hetkellä saa Euroopan
unionin yleisestä talousarviosta suoritettavaa avustusta.
Näin ollen yleisestä talousarviosta rahoitettavia Eurojustin menoja olisi hallinnoitava Euroopan unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavien yhteisön sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 4 kohtaa noudattaen.

Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden
torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002
tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS (4) tietyt
säännökset olisi näin ollen saatettava yhtäpitäviksi
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (jäljempänä 'yleinen varainhoitoasetus') 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) kanssa,

Näin ollen päätöstä 2002/187/YOS on muutettava vastaavasti,
EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 67.
Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.
EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.
EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003,
s. 43.

1.
Kollegio laatii vuosittain hallinnollisen johtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion Eurojustin
tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.
Kollegio toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy
henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään
31 päivänä maaliskuuta.
2.
Ennakkoarvion perusteella komissio tekee Euroopan
unionin yleistä talousarviota koskevassa alustavassa esityksessä ehdotuksen vuotuisen avustuksen määrästä sekä luonteeltaan pysyvistä tai tilapäisistä toimista ja toimittaa sen
budjettivallan käyttäjälle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.
3.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy Eurojustin avustusta
koskevat määrärahat ja päättää myös luonteeltaan pysyvistä
tai tilapäisistä toimista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin
sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstön
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen puitteissa.
4.
Eurojustin kollegio hyväksyy ennen varainhoitovuoden alkua talousarvion, johon sisältyy myös 34 artiklan 1
kohdan kolmannessa virkkeessä määritelty henkilöstötaulukko, budjettivallan käyttäjän tämän artiklan 3 kohdan
mukaisesti hyväksymien vuotuisen avustuksen ja toimien
perusteella mukauttaen sen Eurojustille osoitettuihin erilaisiin avustuksiin ja muista lähteistä peräisin oleviin varoihin.

36 artikla
Talousarvion toteuttaminen ja vastuuvapaus
1.
Hallinnollinen johtaja toteuttaa tulojen ja menojen
hyväksyjänä Eurojustin talousarvion. Hän raportoi kollegiolle talousarvion toteuttamisesta.
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2.
Eurojustin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.
Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.
3.
Komission tilinpitäjä toimittaa Eurojustin alustavan
tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun
31 päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan Eurojustin alustavaa tilinpäätöstä koskevat
huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut
yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, hallinnollinen johtaja laatii Eurojustin lopullisen tilinpäätöksen
omalla vastuullaan ja toimittaa sen Eurojustin kollegiolle
lausuntoa varten.
5.
Kollegio antaa lausunnon Eurojustin lopullisesta tilinpäätöksestä.
6.
Hallinnollinen johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja kollegion lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1
päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Hallinnollinen johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30
päivänä syyskuuta. Hän toimittaa vastauksen myös Eurojustin kollegiolle.
9.
Kollegion ja sen puheenjohtajan määräysvallan alaisena toimien hallinnollinen johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146
artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
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10.
Ennen vuoden N+ 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan
parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.
37 artikla
Talousarvioon
säännökset

sovellettavat

varainhoitoa

koskevat

1.
Kollegio vahvistaa yksimielisesti Eurojustin talousarvioon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset
komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta
(EY, Euratom) N:o 2343/2002 (*), joka koskee Euroopan
yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom)
N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa
varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos Eurojustin toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on antanut
siihen etukäteen suostumuksensa.
(*) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2,
7.1.2003, s. 39.”
2. Korvataan 38 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa tehtäviensä hoitoon soveltuvien sisäisten valvontajärjestelmien ja
-menettelyjen ottamisesta käyttöön.”

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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KAIKKIA EDELLÄ OLEVIA SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT JULISTUKSET
1. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat, että yleisen varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitettujen elinten talousarvioon voí kuulua vastaanottavan jäsenvaltion rahoitusosuus.
2. Lausuma
On erittäin toivottavaa, että toimivaltaiset tahot tekevät kaikkensa, jotta kysymys uusien virastojen
lopullisesta toimipaikasta ratkaistaisiin mahdollisimman pian.
3. Euroopan parlamentin ja neuvoston lausuma
Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota kuulemaan etukäteen Euroopan parlamenttia,
neuvostoa ja tilintarkastustomioistuinta, jos yleisen varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitettuja
elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta tarkistetaan. Komissio sitoutuu toimittamaan niille ehdotuksensa, jotta ne voivat antaa siitä lausuntonsa.
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