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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2003

af

om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002

om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen,

om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, 95 og

133 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten2,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 79.
2 EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
3 EUT C 85 af 8.4.2003, s. 64.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 22.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets

afgørelse af ....
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(1) Visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. ja-

nuar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed1

bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 1605/2002 af

25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige

budget2 (i det følgende benævnt "den almindelige finansforordning"), særlig artikel 185.

(2) De generelle principper og begrænsninger, der gælder for udøvelse af retten til aktindsigt i

dokumenter i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets

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

og Kommissionens dokumenter3
.

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

fælles erklæring enige om, at agenturer og lignende organer bør fastsætte regler, som er i

overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

(4) Der må derfor i forordning (EF) nr. 178/2002 indføjes de nødvendige bestemmelser, så for-

ordning (EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Den Europæiske Fødevaresikker-

hedsautoritet, samt en bestemmelse om klagemuligheder ved afslag på en begæring om akt-

indsigt.

                                                
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43.
3 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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(5) Forordning (EF) nr. 178/2002 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 178/2002 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 25, stk. 9, affattes således:

"9. Autoritetens finansforordning vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen.

Den kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF,Euratom) nr. 2343/2002 af 19. no-

vember 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i

Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Euro-

pæiske Fællesskabers almindelige budget*, hvis det er nødvendigt på grund af de særlige for-

hold, der karakteriserer autoritetens drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

____________________
* EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39."

2) I artikel 26 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, litra f), affattes således:

"f) udarbejdelse af et udkast til overslag over autoritetens indtægter og udgifter og

gennemførelse af autoritetens budget."
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b) Stk. 3 affattes således:

"3. Hvert år forelægger den administrerende direktør med henblik på bestyrelsens

godkendelse:

a) et udkast til almindelig beretning om alle autoritetens aktiviteter i det forløbne år

b) et udkast til arbejdsprogrammer.

Den administrerende direktør sender efter godkendelse i bestyrelsen arbejdsprogram-

merne til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne og sørger for,

at de offentliggøres.

Senest den 15. juni sender den administrerende direktør efter godkendelse i bestyrelsen

den almindelige beretning om autoritetens aktiviteter til Europa-Parlamentet, Rådet,

Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og

Regionsudvalget og sørger for, at den offentliggøres.

Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante

oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne."

c) Stk. 4 ophæves.
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3) Artikel 41 affattes således:

"Artikel 41

Aktindsigt

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om akt-

indsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter* finder anvendelse på

autoritetens dokumenter.

2. Bestyrelsen fastlægger de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF)

nr. 1049/2001 senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets

forordning (EF) nr. .../2003 af ... om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle

principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikker-

hedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed**.

3. De beslutninger, som autoriteten træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001,

kan påklages til Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i hen-

holdsvis artikel 195 og artikel 230 i traktaten.

___________________
* EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
** EUT L ..."
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4) I artikel 43 foretages følgende ændringer:

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

"3. I god tid inden den i stk. 5 omhandlede dato udarbejder den administrerende

direktør et udkast til overslag over autoritetens indtægter og udgifter for det kommende

regnskabsår og sender det til bestyrelsen sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse.

4. Indtægter og udgifter skal balancere.

5. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af udkastet til overslag over indtægter

og udgifter overslaget over autoritetens indtægter og udgifter for det kommende regn-

skabsår. Den sender senest den 31. marts dette overslag, der omfatter en foreløbig stil-

lingsfortegnelse og ledsages af de foreløbige arbejdsprogrammer, til Kommissionen

samt til de lande, som Fællesskabet har indgået aftaler med efter artikel 49.

6. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende

benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske

Unions almindelige budget."

b) Følgende stykker tilføjes:

"7. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den

Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for så

vidt angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over det almindelige bud-

get, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens

artikel 272.
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8. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i form af tilskud til autoriteten.

Budgetmyndigheden vedtager autoritetens stillingsfortegnelse.

9. Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagel-

se af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det justeres i givet fald i overens-

stemmelse hermed.

10. Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte

projekter, som kan få betydelige finansielle følger for finansieringen af budgettet, navn-

lig projekter vedrørende fast ejendom såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den

underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at afgive udtalelse, sen-

der den denne til bestyrelsen inden seks uger regnet fra underretningen om projektet."

5) Artikel 44 affattes således:

"Artikel 44

Gennemførelsen af autoritetens budget

1. Den administrerende direktør gennemfører autoritetens budget.
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2. Autoritetens regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår

det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske

forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabs-

fører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentrale organer i

overensstemmelse med artikel 128 i den almindelige finansforordning.

3. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabs-

fører autoritetens foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og

økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæs-

sige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og

Rådet.

4. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om autoritetens foreløbige årsregn-

skab, jf. artikel 129 i den almindelige finansforordning, opstiller den administrerende direktør

på eget ansvar autoritetens endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på

udtalelse.

5. Bestyrelsen afgiver udtalelse om autoritetens endelige årsregnskab.

6. Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår

det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Kommissionen og Revisionsretten.

7. Det endelige årsregnskab offentliggøres.
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8. Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på

dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9. Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger den administrerende direktør  det

alle de oplysninger, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende

regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforord-

ning.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler

Europa-Parlamentet inden den 30. april i år n + 2 den administrerende direktør decharge for

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den

Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Luxembourg,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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RÅDETS BEGRUNDELSE
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 3.juni 2003 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002
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Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende
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I. Indledning

Den 17. juli 2002 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår de budgetmæs-

sige og finansielle regler for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet samt om aktindsigt

i autoritetens dokumenter1.

Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 37, 95, 133 og 152, stk. 4, litra b).

Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 22. oktober 20022.

Revisionsretten afgav udtalelse den 26. september 20023.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 11. december 20024.

II. Formål

Formålet med ovennævnte forslag er at ændre forordning (EF) nr. 178/2002 dels med hensyn

til de budgetmæssige og finansielle regler, der gælder for autoriteten, for at sikre overens-

stemmelse med den nye generelle finansforordning, der trådte i kraft den 1. januar 20035, dels

med hensyn til aktindsigt i autoritetens dokumenter med henblik på i autoriteten at gennem-

føre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om akt-

indsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter6.

                                                
1 EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 79.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
4 EUT C 85 af 8.4.2003, s. 64.
5 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1 (+ corrigendum EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43).
6 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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III. Europa-Parlamentets ændringer

På trepartsmødet den 18. marts 2003 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om i

teksten til forordningen at medtage fire af Europa-Parlamentets ændringer vedrørende hen-

holdsvis:

a) information af budgetmyndigheden om evalueringsprocedurerne (artikel 26, stk. 3)

b) betingelserne for den endelige vedtagelse af autoritetens budget (artikel 43, stk. 9)

c) information af budgetmyndigheden om projekter (navnlig vedrørende fast ejendom), der

kan få betydelige følger for budgettet (artikel 43, stk. 10)

d) dechargeproceduren (artikel 44, stk. 4).

Disse ændringer er medtaget i den fælles holdning.

Endvidere blev tre af Europa-Parlamentets andre ændringer ikke medtaget i forordningen,

men indholdet er bibeholdt i form af erklæringer, der findes i addendum 2 til den fælles hold-

ning (dok. 8240/03), og som skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

VI. Væsentlige ændringer vedtaget af Rådet i forhold til Kommissionens oprindelige forslag

Rådet har ikke accepteret Kommissionens forslag med hensyn til proceduren for udnævnelse

af direktøren, da det ikke er en følge af en ændring af gældende lovgivning.

________________________
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NOTE
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 3. juni 2003 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002
om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæi-
ske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

Vedlagt følger til delegationerne teksten til udkastene til erklæringer til optagelse i Rådets møde-

protokol og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

________________________
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UDKAST TIL ERKLÆRINGER

TIL OPTAGELSE I RÅDETS MØDEPROTOKOL OG

TIL OFFENTLIGGØRELSE I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

1. Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen gør opmærksom på, at budgettet for de i arti-
kel 185 i finansforordningen omhandlede organer kan omfatte et finansielt bidrag fra hjem-
stedsmedlemsstaten."

2. Erklæring

"Det er meget ønskeligt, at de kompetente instanser gør alt, hvad der står i deres magt, for at
spørgsmålet om de nye agenturers endelige hjemsted bliver afgjort så hurtigt som muligt."

3. Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet

"Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til, at den i tilfælde af revision af
rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i finansforordningen,
forinden hører Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Kommissionen forpligter sig til
at forelægge dem sit projekt, for at de kan afgive udtalelse."

________________________
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I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 8240/03 FIN 142 INST 63 AG 11 INF 60 CODEC 428 OC 173

+ ADD 1 + ADD 2
Komm. forsl. nr.: 12130/02 FIN 333 INST 107 AG 23 INF 171 CODEC 1122

(KOM(2002) 406 endelig)
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle prin-
cipper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevare-
sikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
– Vedtagelse

FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 28.5.2003

1. Kommissionen forelagde Rådet et forslag den 17. juli 2002.
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Formålet med dette forslag er at ændre forordning (EF) nr. 1406/02 dels med hensyn til de

budgetmæssige og finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet, for at sikre overens-

stemmelse med den nye generelle finansforordning, der trådte i kraft den 1. januar 20031, dels

med hensyn til aktindsigt i agenturets dokumenter med henblik på i agenturet at gennemføre

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt

i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter2
.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 22. oktober 20023, Revisionsretten den 26. septem-

ber 20024 og Det Økonomiske og Sociale Udvalg den 11. december 20025.

3. På trepartsmødet den 18. marts 2003 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om at

medtage fire af Europa-Parlamentets ændringer i teksten til forordningen.

Endvidere blev tre af Europa-Parlamentets andre ændringer ikke medtaget i forordningen,

men deres indhold blev gengivet i udkast til erklæringer til offentliggørelse i Den Europæiske

Unions Tidende. Disse erklæringer findes i addendum 2 til dok. 8240/03.

4. Teksten til udkastet til fælles holdning, sådan som den er endeligt udformet af Jurist-lingvist-

Gruppen, findes i dok. 8240/03.

5. Dok. 8240/03 ADD 1 indeholder et udkast til Rådets begrundelse.

                                                
1 EFT  L 248 af 16.9.2002, s. 1 (+ corrigendum EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43).
2 EFT L nr. 145 af 31. maj 2001, s. 43.
3 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
4 EFT C 385 af 21.11.2002, s. 4.
5 EFT C 85 af 8.4.2003, s. 64.
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6. I overensstemmelse med de sædvanlige rådsprocedurer kan De Faste Repræsentanters Komité

derfor henstille til Rådet, at det:

– i henhold til traktatens artikel 251 som A-punkt på dagsordenen for en kommende

samling vedtager den fælles holdning i dok. 8240/03 og Rådets begrundelse i dok.

8240/03 ADD 1

– optager de udkast til erklæringer, der findes i addendum 2 til dok. 8240/03, i sin møde-

protokol

– sender Europa-Parlamentet den fælles holdning sammen med udkastene til erklæringer

og begrundelsen

– beslutter at offentliggøre disse erklæringer i Den Europæiske Unions Tidende.

________________________





KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 17.06.2003
SEK(2003) 718 endelig

2002/0169 COD
2002/0179 COD
2002/0181 COD
2002/0182 COD

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet led, om den fælles
holdning, som Rådet har vedtaget med henblik på vedtagelse af et forslag til ændring af

forordningerne om oprettelse af fællesskabsagenturerne efter vedtagelsen af den nye
finansforordning

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning
(EØF) nr. 1210/90 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det
Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
samt om aktindsigt i agenturets dokumenter

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning
(EF) nr. 178/2002 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet samt om aktindsigt i autoritetens dokumenter

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002, om fælles regler for civil luftfart og om
oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk
søfartssikkerhedsagentur
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2002/0169 COD
2002/0179 COD
2002/0181 COD
2002/0182 COD

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet led, om den fælles
holdning, som Rådet har vedtaget med henblik på vedtagelse af et forslag til ændring af

forordningerne om oprettelse af fællesskabsagenturerne efter vedtagelsen af den nye
finansforordning

1. SAGSFORLØB

Kommissionens vedtagelse af forslaget (KOM(2002) 406
endelig)

17/07/2002

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og
Rådet
(dokument KOM(2002) 406 endelig – 2002/0169 COD ;
2002/0179 COD ; 2002/0181 COD ; 2002/0182 COD)

18/07/2002

Dato for Revisionsrettens udtalelse: 26/09/2002

Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse:

11/12/2002

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved
førstebehandlingen:

22/10/2002

Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: Intet

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: Kvalificeret flertal 03/06/2003

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtagelsen af den nye almindelige finansforordning og efterfølgende dens
gennemførelsesbestemmelser har medført ændringer i de budgetmæssige og finansielle
forvaltningsmetoder og gjort det nødvendigt at tilpasse retsakterne om oprettelse af
fællesskabsorganerne.

Forslaget til ændring af forordningerne om oprettelse af fællesskabsorganerne, som blev
vedtaget af Kommissionen i juli 2002, var rettet mod seksten forordninger om oprettelse af
fællesskabsorganer (agenturer) og omfattede:

� en tilpasning til bestemmelserne i den nye almindelige finansforordning og en forenkling
og harmonisering af procedurerne for vedtagelse af finansforordninger for agenturerne
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� indførelse af bestemmelser om aktindsigt (gennemførelse af forordning 1049/2001)

� en afklaring af reglerne for forlængelse af embedsperioden for agenturernes direktører.

Rådet har undersøgt dette forslag, og Europa-Parlamentet vedtog i oktober en række
ændringer; efter bemyndigelse fra COBU meddelte ordføreren G. Dell'Alba den 21.1.2003
Rådets budgetudvalg, hvilke ændringer Europa-Parlamentet anså for de vigtigste.

På grundlag af disse ændringer blev der opnået enighed under trepartssamtalen den 18.3.2003,
og Rådet vedtog sin fælles holdning den 03/06/2003.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

Rådet har godkendt de vigtigste elementer i Kommissionens forslag om de tekniske
tilpasninger af forordningerne om oprettelse af agenturerne for at sikre overensstemmelse med
den almindelige finansforordning og forordningen om aktindsigt. Det eneste punkt, som
Rådet har forkastet, vedrører afklaringen af reglerne for forlængelse af embedsperioden for
agenturernes direktører; da det imidlertid drejer sig om et punkt, som ikke indgik direkte i
formålet med forslaget, og eftersom det haster med at vedtage det, kan Kommissionen
acceptere dette, og den vil udarbejde et særskilt forslag herom.

Kommissionen finder således, at den fælles holdnings indhold er tilfredsstillende, idet det
giver mulighed for enten i forordningernes dispositive del eller som erklæringer at medtage de
ændringer, der er foreslået af Europa-Parlamentet, samtidig med at strukturen i det
oprindelige forslag bevares.

Europa-Parlamentets ændring 11, 12 og 21 vil således blive genstand for erklæringer (bilag);
ændring 13, 16, 17 og 19 vil blive indarbejdet i forordningernes bestemmelser.

4. KONKLUSIONER

Kommissionen glæder sig over de resultater, der er nået i denne sag, og tilslutter sig den
fælles holdning.
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BILAG

UDKAST TIL ERKLÆRINGER
TIL OFFENTLIGGØRELSE I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

1. Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen gør opmærksom på, at budgettet for
de artikel 185 i finansforordningen omhandlede organer kan omfatte et finansielt
bidrag fra hjemstedsmedlemsstaten."

2. Erklæring

"Det er meget ønskeligt, at de kompetente instanser gør alt, hvad der står i deres
magt, for at spørgsmålet om de nye agenturers endelige hjemsted bliver afgjort så
hurtigt som muligt."

3. Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet

"Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til, at den i tilfælde af
revision af rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i
finansforordningen, forinden hører Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.
Kommissionen forpligter sig til at forelægge dem sit projekt, for at de kan afgive
udtalelse."


