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                 REGLUGER  EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS (EB) nr. 851/2004                 2008/EES/10/32 

frá 21. apríl 2004 

um stofnun Sóttvarnarstofnunar Evrópu (*) 

 
EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
4. mgr. 152. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina, 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Bandalagi  hefur gert a  a  forgangsverkefni sínu a  
vernda og bæta heilbrig i manna me  ví a  fyrirbyggja 
sjúkdóma í mönnum, einkum smitsjúkdóma, og vinna 
gegn hugsanlegri heilsuvá me  a  fyrir augum a  
tryggja evrópskum borgurum öfluga heilsuvernd. 
Skilvirk vi brög  vi  sjúkdómsfaraldri krefjast 
samfelldrar nálgunar a ildarríkjanna og framlags reyndra 
l heilsusérfræ inga, sem samræmt er innan 
Bandalagsins 

2) Bandalagi  skal takast á vi  áhyggjur evrópskra borgara 
af ógnun vi  l heilsu á samræmdan og samfelldan hátt. 

ar sem heilsuvernd felur í sér msar a ger ir, allt frá 
vi búna i og varnarrá stöfunum til ess a  koma í veg 
fyrir sjúkdóma í mönnum, skal umfang a ger a vera 
ví tækt. Hættan á vísvitandi dreifingu áhrifavalda krefst 
einnig samræmdra vi brag a í Bandalaginu. 

3) A ildarríkjunum er skylt a  veita uppl singar um smit-
sjúkdóma í gegnum vi eigandi stofnanir og/e a yfirvöld, 
sem eru tilnefnd í ví skyni, í samræmi vi  4. gr. 
ákvör unar Evrópu ingsins og rá sins nr. 2119/98/EB 
frá 24. september 1998 um a  koma upp kerfi fyrir 
faraldsfræ ilegt eftirlit og varnir gegn 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 142, 30.4.2004, bls. 1. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2005 frá  
4. febrúar 2005 um breytingu á bókun 31 vi  EES-samninginn, um 
samvinnu á sérstökum svi um utan marka fjór ætta frelsisins, sjá EES-
vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 32, 23.6.2005,  
bls. 30. 

(1) Stjtí . ESB C 32, 5.2.2004, bls. 57. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 10. febrúar 2004 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB) og ákvör un rá sins frá 30. mars 2004. 

smitsjúkdómum í  Bandalaginu (3) en örf er á tímanlegri 
vísindalegri greiningu til a  hægt sé a  hrinda af sta  
skilvirkum a ger um innan Bandalagsins. 

4) Me  ákvör un nr. 2119/98/EB er sérstaklega hvatt til 
endurbóta á umfangi og skilvirkni eirra sérnota netkerfa 
sem fyrir eru milli a ildarríkjanna fyrir eftirlit me  
smitsjúkdómum og sem a ger ir Bandalagsins skulu 
byggjast á, og lög  áhersla á örfina fyrir a  koma á 
samvinnu vi  ri ju lönd og ar til bærar 
al jó astofnanir á l heilsusvi i, einkum a  framfylgja 
nánara samstarfi vi  Al jó aheilbrig ismálastofnunina 
(WHO). Sóttvarnarstofnunin skal ví setja sk rar 
verklagsreglur um samstarf vi  Al jó aheilbrig ismála-
stofnunina. 

5) Óhá  stofnun, sem ber heiti  Sóttvarnarstofnun Evrópu, 
skal gegna uppl sandi hlutverki fyrir Bandalagi  hva  
var ar óhá a vísindalega rá gjöf, a sto  og sér ekkingu 

jálfa s starfsfólks stofnunarinnar á svi i læknisfræ i og 
faraldsfræ i e a ar til bærra stofnana sem koma fram 
fyrir hönd eirra yfirvalda a ildarríkja sem eru ábyrg 
fyrir heilsu manna. 

6) Regluger  essi veitir stofnuninni ekkert vald til 
reglusetningar. 

7) Hlutverk stofnunarinnar skal vera a  skilgreina, meta og 
uppl sa um núverandi og n jar ógnanir smitsjúkdóma 
vi  heilsu manna. Vi  sjúkdómsfaraldur af ó ekktum 
uppruna, sem kann a  brei ast út innan e a til 
Bandalagsins, skal stofnuninni vera heimilt a  starfa a  
eigin frumkvæ i ar til upptök faraldursins eru ekkt og, 
í framhaldi af ví, í samvinnu vi  vi komandi lögbær 
yfirvöld jó ar e a Bandalagsins eftir ví sem vi  á. 

8) Á ennan hátt mun stofnunin efla vísindalega 
sérfæ i ekkingu innan Evrópubandalagsins og sty ja

________________  

(3) Stjtí . EB Æ 268, 3.10.1998, bls. 1. Ákvör uninni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 
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vi brag sáætlun ess. Hún skal sty ja a  starf sem 

egar er unni , s.s. vi eigandi a ger aáætlun 
Bandalagsins á svi i l heilsu var andi forvarnir og 
eftirlit me  smitsjúkdómum, faraldsfræ ilegt eftirlit, 
starfsmenntunaráætlanir og vi vörunar- og 
vi brag skerfi, og skal stu la a  mi lun á bestu 
starfsvenjum og reynslu a  ví er var ar 
bólusetningaráætlanir. 

9) ar sem n  heilsuvá getur haft bæ i líkamlegar og 
andlegar aflei ingar skal stofnunin, innan ess svi s sem 
fellur undir hlutverk hennar, safna og greina gögn og 
uppl singar um n ja ógnun vi  l heilsu og róun sem 
mi ar a  ví a  vernda l heilsu me  vi búna i innan 
Evrópusambandsins. Hún skal a sto a og vinna me  
a ildarríkjunum vi  a  róa og vi halda hæfninni til a  
breg ast tímanlega vi . Í ney artilvikum, sem var a 
l heilsu, skal stofnunin starfa nái  me  

jónustudeildum framkvæmdastjórnarinnar og ö rum 
stofnunum, a ildarríkjunum og al jó astofnunum. 

10) Stofnunin skal ávallt leitast vi  a  vi halda gæ um í 
vísindum me  eigin sér ekkingu og sér ekkingu innan 
a ildarríkjanna og skal efla, róa og lei a hagn tar 
vísindalegar rannsóknir. Á ann hátt mun hún gera 
vísindalega sér ekkingu í Bandalaginu s nilegri og 
trúver ugri. Auk ess mun hún sty ja vi brag sáætlun 
Bandalagsins, styrkja böndin vi  og milli klínískra svi a 
og l heilsusvi a, efla möguleika rannsóknarstofnana á 
svi i l heilsu á hrö um sjúkdómsgreiningum og sty ja 
og samræma starfsmenntunaráætlanir. 

11) Stjórn stofnunarinnar skal valin annig a  mestu 
hæfniskröfur og ví tæk reynsla á vi eigandi svi i 
sér ekkingar sé trygg  frá fulltrúum a ildarríkjanna, 
Evrópu ingsins og Bandalagsins. 

12) Stjórn stofnunarinnar skal hafa nau synlegar heimildir til 
a  semja fjárhagsáætlun, fylgjast me  ví hvernig henni 
er framfylgt, semja eigin reglur, tryggja samhengi vi  
stefnu Bandalagsins, sam ykkja fjárhagsregluger  
stofnunarinnar í samræmi vi  ákvæ i 
fjárhagsregluger arinnar um fjárlög Evrópubanda-
laganna (1), sem hér á eftir er nefnd „fjárhags-
regluger in“, og skipa framkvæmdastjóra eftir a  valinn 
umsækjandi hefur veri  yfirheyr ur í inginu. 

13) Rá gjafanefnd skal veita framkvæmdastjóranum rá gjöf 
vi  skyldustörf hans. Hún skal skipu  fulltrúum

_______________  

(1) Regluger  rá sins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtí . EB L 248, 16.9.2002, 
bls. 1). 

ar til bærra stofnana a ildarríkjanna sem taka a  sér 
verkefni sambærileg verkefnum stofnunarinnar og 
fulltrúum hagsmunaa ila á evrópskum vettvangi, s.s. 
frjálsum félagasamtökum, sérfræ istofnunum e a 
háskólastofnunum. Rá gjafanefndin er vettvangur 
uppl singaskipta um hugsanlega áhættu, ekkingu er 
safna  saman og fylgst er me  vísinda ekkingu og 
óhæ i stofnunarinnar. 

14) Miklu skiptir a  stofnanir Bandalagsins, almenningur og 
hagsmunaa ilar hafi tiltrú á stofnuninni. ess vegna er 
mikilvægt a  tryggja óhæ i hennar, gæ i vísinda, 
gagnsæi og skilvirkni. 

15) ar sem stofnunin er óhá  og hefur a  hlutverk a  
uppl sa almenning skal hún, a  eigin frumkvæ i, vera 
fær um a  hafa samskipti á eim svi um sem falla undir 
hlutverk hennar í eim tilgangi a  veita hlutlægar, 
árei anlegar og au skiljanlegar uppl singar, sem geta 
auki  tiltrú borgaranna. 

16) Stofnunin skal fjármögnu  af fjárlögum Evrópu-
sambandsins, me  fyrirvara um umsaminn forgang innan 
ramma fjárhagsáætlunarinnar af hálfu 
fjárveitingavaldsins. Fjárlagager  Bandalagsins gildir 
áfram um styrki sem eru skuldfæranlegir á 
Evrópusambandi  og sem metnir eru árlega. Auk ess 
skal endursko unarrétturinn endursko a reikninga. 

17)  Nau synlegt a  heimila átttöku eirra landa sem ekki 
eru a ilar a  Evrópubandalaginu en sem hafa gengi  til 
samninga sem skuldbinda au til a  innlei a og 
framfylgja lögum Bandalagsins á ví svi i sem fellur 
undir essa regluger . 

18) Óhá  mat utana komandi a ila skal fara fram í eim 
tilgangi a  meta áhrif au sem stofnunin hefur á 
forvarnir og varnir gegn sjúkdómum í mönnum og 
hugsanlega örf á a  víkka út hlutverk hennar annig a  

a  nái yfir a ra vi eigandi starfsemi á svi i l heilsu á 
vettvangi Bandalagsins, einkum heilbrig iseftirlit. 

19) Stofnunin skal einnig geta haft frumkvæ i a  
nau synlegum vísindalegum rannsóknum til a  geta 
uppfyllt skyldur sínar en skal jafnframt tryggja a  me  

eim tengslum sem hún kemur á vi  
framkvæmdastjórnina og a ildarríkin sé komi  í veg 
fyrir tvíverkna . etta skal gert á opinn og gagnsæjan 
hátt, og stofnunin skal taka tillit til sér ekkingar, 
stjórnkerfis og stofnana sem egar eru fyrir hendi. 
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SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆ I

1. gr. 

Gildissvi  

1. Me  essari regluger  er komi  á fót óhá ri evrópskri 
sóttvarnarstofnun og kve i  á um hlutverk hennar, verkefni og 
skipulag. 

2. Stofnunin skal heita Sóttvarnarstofnun Evrópu, hér á eftir 
nefnd „Stofnunin“. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari regluger  er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „ ar til bær stofnun“: sérhvert yfirvald, stofnun, fulltrúi e a 
önnur vísindastofnun, sem yfirvöld a ildarríkjanna hafa 
vi urkennt hæfa til a  veita óhá a vísindalega og tæknilega 
rá gjöf e a sem getur gripi  til a ger a hva  var ar 
forvarnir og varnir gegn sjúkdómum í mönnum, 

b) „forvarnir og varnir gegn sjúkdómum í mönnum“: allar ær 
rá stafanir sem lögbær, opinber heilbrig isyfirvöld í 
a ildarríkjunum gera í ví skyni a  koma í veg fyrir og 
stö va útbrei slu sjúkdóma, 

c) „sérstakt eftirlitskerfi“: sérstakt netkerfi var andi sjúkdóma 
e a sérstök mál sem var a heilsu, sem eru valin til 
faraldsfræ ilegs eftirlits af vi urkenndum stofnunum og 
yfirvöldum a ildarríkjanna, 

d) „smitsjúkdómar“: flokkar sjúkdóma sem eru skrá ir í 
vi auka vi  ákvör un nr. 2119/98/EB, 

e) „heilsuvá“; a stæ ur, áhrifavaldur e a atbur ur sem getur 
orsaka  vanheilsu me  beinum e a óbeinum hætti, 

f) „faraldsfræ ilegt eftirlit“: hefur sömu merkingu og í 
ákvör un nr. 2119/98/EB. 

g) „netkerfi Bandalagsins“: hefur sömu merkingu og í 
ákvör un nr. 2119/98/EB, 

h) „vi vörunar- og vi brag skerfi“: netkerfi  sem, í samræmi 
vi  ákvör un nr. 2119/98/EB um forvarnir og varnir gegn 
smitsjúkdómum, var mynda  me  ví a  koma á fót 
varanlegu, gagnkvæmu sambandi milli framkvæmda-
stjórnarinnar og lögbærra opinberra yfirvalda í hverju 
a ildarríki eftir vi eigandi lei um sem

eru tilgreindar í ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 
2000/57/EB frá 22. desember 1999 um vi vörunar- og 
vi brag skerfi til a  koma í veg fyrir smitsjúkdóma og 
hefta útbrei slu eirra samkvæmt ákvör un 
Evrópu ingsins og rá sins nr. 2119/98/EB (1). 

3. gr. 

Hlutverk og verkefni stofnunarinnar 

1. Til a  auka hæfi Bandalagsins og a ildarríkjanna til 
verndar heilbrig i manna, me  forvörnum og vörnum gegn 
sjúkdómum í mönnum, skal hlutverk stofnunarinnar vera a  
skilgreina, meta og uppl sa um núverandi og n jar ógnanir 
smitsjúkdóma vi  heilsu manna. Vi  sjúkdómsfaraldur af 
ó ekktum uppruna, sem kann a  brei ast út innan e a til 
Bandalagsins, skal stofnunin starfa a  eigin frumkvæ i ar til 
upptök faraldursins eru ekkt. Vi  sjúkdómsfaraldur, sem er 
augljóslega ekki af völdum smitsjúkdóms, skal stofnunin 
a eins breg ast vi  í samstarfi vi  lögbært yfirvald og a  
bei ni ess yfirvalds. Stofnunin skal taka fullt tillit til ábyrg ar 
a ildarríkjanna, framkvæmdastjórnarinnar og annarra stofnana 
Bandalagsins egar hún framfylgir hlutverki sínu, sem og 

eirrar ábyrg ar sem al jó astofnanir, sem starfa á 
l heilsusvi i hafa, í eim tilgangi a  tryggja a  a ger ir séu 
heildstæ ar, samfelldar og hver annarri til fyllingar. 

2. Innan ess svi s, sem fellur undir hlutverk hennar, skal 
stofnunin: 

a) leita uppi, safna, flokka, meta og mi la vi eigandi 
vísindalegum og tæknilegum gögnum, 

b) veita vísindaleg álit og vísindalega og tæknilega a sto , 
.m.t. menntun, 

c) leggja uppl singar tímanlega fyrir framkvæmdastjórnina, 
a ildarríkin, stofnanir Bandalagsins og al jó astofnanir 
sem starfa á l heilsusvi i, 

d) samræma evrópskt netsamstarf eirra a ila sem starfa 
innan verksvi s stofnunarinnar, .m.t. netkerfi sem rekja 
má til starfsemi á svi i l heilsu, sem framkvæmdastjórnin 
sty ur, og eirra sem reka hin sérstöku eftirlitskerfi, 

og 

e) mi la uppl singum, sér ekkingu og bestu starfsvenjum og 
grei a fyrir róun og framkvæmd sameiginlegra a ger a. 

________________  

(1) Stjtí . EB L 21, 26.1.2000, bls. 32. 
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3. Stofnunin, framkvæmdastjórnin og a ildarríkin skulu me  
samvinnu stu la a  skilvirku samræmi milli starfsemi sinnar. 

4. gr. 

Skyldur a ildarríkjanna 

A ildarríkin skulu: 

a) veita stofnuninni tímanlega fyrirliggjandi vísindaleg og 
tæknileg gögn sem var a verksvi  hennar, 

b) senda stofnuninni áfram öll skilabo  sem berast til net-
kerfis Bandalagsins um vi vörunar- og vi brag skerfi , 

og 

c) tilgreina vi urkenndar, ar til bærar stofnanir og l heilsu-
sérfræ inga á svi um sem heyra undir verksvi  
stofnunarinnar, sem gætu a sto a  vi  a ger ir 
Bandalagsins gegn heilsuvá, s.s. vettvangsrannsóknir egar 
klasar sjúkdómstilfella e a faraldrar brjótast út. 

2. KAFLI 

Verklagsreglur 

5. gr. 

Rekstur sérstakra eftirlitskerfa og netsamstarf  

1. Stofnunin skal, me  ví a  reka sérstök eftirlitskerfi og 
leggja framkvæmdastjórninni og a ildarríkjunum til tæknilega 
og vísindalega sér ekkingu, sty ja netsamstarf ar til bærra 
stofnana sem a ildarríkin vi urkenna. 

2. Stofnunin skal tryggja sam ættan rekstur sérstakra 
eftirlitskerfa eirra yfirvalda og stofnana sem eru tilnefnd skv. 
ákvör un nr. 2119/98/EB, ef nau syn krefur me  a sto  eins 
e a fleiri eftirlitskerfa. Hún skal einkum: 

a) veita gæ atryggingu me  vöktun og mati á eftirlitsstarf-
semi sérstöku eftirlitskerfanna til a  tryggja bestu 
mögulegu starfsemi, 

b) vi halda gagnagrunnum fyrir slíkt faraldsfræ ilegt eftirlit, 

c) tilkynna um ni urstö ur úr greiningu gagna til netkerfis 
Bandalagsins og 

d) samræma og lagfæra starfsa fer ir. 

3. Me  ví a  hvetja til samstarfs milli sérfræ i- og 
tilvísunarrannsóknarstofa skal stofnunin stu la a  róun 
nægilegrar hæfni innan Bandalagsins til sjúkdómsgreininga,

uppgötvana, sanngreininga og l singa á eiginleikum smitandi 
áhrifavalda sem geta ógna  l heilsu. Stofnunin skal vi halda 
slíku samstarfi, auka a  og sty ja framkvæmd 
gæ atryggingakerfa. 

4. Stofnunin skal hafa samvinnu vi  ar til bærar stofnanir, 
vi urkenndar af a ildarríkjunum, einkum vi  undirbúnings-
vinnu vi  vísindaleg álit, vísindalega og tæknilega a sto , 
samantekt gagna og greiningu á n rri heilsuvá. 

6. gr. 

Vísindaleg álit og rannsóknir 

1. Stofnunin skal láta í té óhá  vísindaleg álit, 
sérfræ irá gjöf, gögn og uppl singar. 

2. Stofnunin skal ætí  leitast vi  a  vi halda vísindalegum 
gæ um me  bestu sér ekkingu sem völ er á. Stofnuninni er 
heimilt a  koma á fót sérstökum óhá um umræ uhópum á 
svi i vísinda ef óhá  vísindaleg sér ekking er ekki fyrir hendi 
innan sérstöku eftirlitskerfanna. 

3. Stofnunin skal eiga frumkvæ i a  og hvetja til vísindalegra 
rannsókna sem nau synlegar eru í águ hlutverks 
stofnunarinnar, einnig til hagn tra vísindalegra rannsókna og 
verkefna, sem var a hagkvæmni, róun og undirbúning a  
starfsemi hennar. Stofnunin skal for ast a  tvítaka 
rannsóknaráætlanir a ildarríkjanna e a Bandalagsins. 

4. Stofnunin skal hafa samrá  vi  framkvæmdastjórnina a  
ví er var ar áætlanager  og forgangsrö un rannsókna og 

athugana á l heilsusvi i. 

7. gr. 

Tilhögun vísindalegra álita 

1. Stofnunin skal gefa út vísindalegt álit: 

a) a  bei ni framkvæmdastjórnarinnar um hvert a  málefni, 
sem fellur undir verksvi  hennar, og í öllum tilvikum egar 
löggjöf Bandalagsins kve ur á um a  samrá  sé haft vi  
stofnunina, 

b) a  bei ni Evrópu ingsins e a a ildarríkis um málefni sem 
falla undir verksvi  hennar 

og 

c) a  eigin frumkvæ i um málefni sem falla undir verksvi  
hennar.  

2. Bei num, sem um getur í 1. mgr., skulu fylgja 
bakgrunnsuppl singar sem sk ra a  vísindalega málefni sem 
er til umfjöllunar og hagsmuni Bandalagsins ar a  lútandi. 

3. Stofnunin skal gefa út vísindaleg álit innan sameiginlega 
ákve ins tímaramma. 
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4. Ef fleiri en ein bei ni er lög  fram um sama málefni e a 
bei nir eru ósk rar e a ekki í samræmi vi  2. mgr. er 
stofnuninni heimilt anna hvort a  hafna e a leggja til 
breytingar á bei ni um álit í samrá i vi  stofnunina e a a  
e a au a ildarríki sem lag i fram bei nina. Rökin fyrir 
neituninni skulu birt stofnuninni e a ví e a eim 
a ildarríkjum sem lög u bei nina fram. 

5. Ef stofnunin fær bei ni um sérstakt málefni og hefur egar 
gefi  út vísindalegt álit um a  og komist a  eirri ni urstö u 
a  engir vísindalegir ættir réttlæti endursko un skal veita 
stofnuninni e a ví e a eim a ildarríkjum, sem lög u fram 
bei nina, uppl singar sem sty ja á ni urstö u. 

6. Eigin reglur stofnunarinnar skulu innihalda kröfur um 
framsetningu, bakgrunnssk ringar og birtingu á vísindalegu 
áliti. 

8. gr. 

Rekstur vi vörunar- og vi brag skerfisins 

1. Stofnunin skal sty ja og a sto a framkvæmdastjórnina 
me  ví a  reka vi vörunar- og vi brag skerfi  og tryggja, 
ásamt a ildarríkjunum, a  hægt sé a  breg ast vi  á 
samræmdan hátt. 

2. Stofnunin skal greina innihald skilabo a sem henni berst 
um vi vörunar- og vi brag skerfi . Stofnunin skal leggja til 
uppl singar, sér ekkingu, rá gjöf og áhættumat. Stofnunin skal 
einnig grípa til a ger a til a  tryggja a  vi vörunar- og 
vi brag skerfi  tengist ö rum a vörunarkerfum Bandalagsins 
me  skilvirkum og árangursríkum hætti (t.d. á svi i heilsu 
d ra, matvæla og fó urs og almannavarna). 

9. gr. 

Vísindaleg og tæknileg a sto  og menntun 

1. Stofnunin skal leggja a ildarríkjunum, framkvæmdastjórn-
inni og ö rum stofnunum Bandalagsins til vísindalega og 
tæknilega sér ekkingu vi  róun, reglubundna endursko un og 
uppfærslu vi búna aráætlana, einnig vi  róun 
íhlutunara fer a sem falla undir verksvi  hennar. 

2. Framkvæmdastjórnin, a ildarríkin, ri ju lönd og 
al jó astofnanir (einkum Al jó aheilbrig ismálastofnunin) 
geta óska  eftir vísindalegri e a tæknilegri a sto  frá 
stofnuninni á öllum svi um sem falla undir verksvi  hennar. 
Vísindaleg og tæknileg a sto  frá stofnuninni skal bygg  á 
gagnreyndum (evidence-based) vísindum og tækni. Slík a sto  
getur fali  í sér a  veita framkvæmdastjórninni og 
a ildarríkjunum a sto  vi  a  róa tæknilei beiningar um 
gó ar starfsvenjur og um verndarrá stafanir, sem grípa á til í 
kjölfar ógnana vi  heilsu manna, leggja til

sérfræ ia sto  og virkja og samræma rannsóknarhópa. 
Stofnunin skal breg ast vi  eins og fjárhagsleg geta og umbo  
leyfir. 

3. Bei ni um vísindalega e a tæknilega a sto  til 
stofnunarinnar skal fylgja frestur sem ákve inn er í samrá i vi  
stofnunina. 

4. Ef framkvæmdastjórnin, a ildarríki, ri ja land e a 
al jó astofnun leggur fram slíka bei ni um a sto  en stofnunin 
hefur ekki fjárhagslega getu til a  ver a vi  bei ninni skal 
stofnunin meta bei nina og kanna möguleika á a  breg ast vi  
beint e a samkvæmt ö rum kerfum Bandalagsins. 

5. Stofnunin skal án tafar uppl sa yfirvöld a ildarríkjanna og 
framkvæmdastjórnina um hverja slíka bei ni og um 
fyrirætlanir sínar, innan ramma netkerfis Bandalagsins, sem 
komi  var á fót me  ákvör un nr. 2119/98/EB. 

6. Stofnunin skal, eftir ví sem vi  á, sty ja og samræma 
starfsmenntunaráætlanir í eim tilgangi a  a sto a a ildarríkin 
og framkvæmdastjórnina vi  a  hafa yfir a  rá a nægum fjölda 
mennta ra sérfræ inga, einkum vi  faraldsfræ ilegt eftirlit og 
vettvangsrannsóknir, og til a  eiga möguleika á a  skilgreina 
heilsutengdar rá stafanir á heilbrig issvi i til varnar 
sjúkdómsfaraldri. 

10. gr. 

Greining á n rri heilsuvá 

1. Stofnunin skal, innan ess svi s sem fellur undir verksvi  
hennar, og í samrá i vi  a ildarríkin, setja verklagsreglur um 
a  leita kerfisbundi , safna saman, flokka og greina 
uppl singar og gögn í ví skyni a  greina n ja heilsuvá sem 
getur haft bæ i líkamlegar og andlegar aflei ingar og haft áhrif 
í Bandalaginu. 

2. Stofnunin skal senda Evrópu inginu, rá inu og 
framkvæmdastjórninni árlegt mat yfir núverandi og n ja 
heilsuvá í Bandalaginu. 

3. Stofnunin skal einnig uppl sa framkvæmdastjórnina og 
a ildarríkin eins fljótt og au i  er um ni urstö ur sem arfnast 
athygli án tafar. 

11. gr. 

Gagnaöflun og -greining 

1. Stofnunin skal samræma gagnaöflun, fullgildingu, 
greiningu og mi lun gagna innan Bandalagsins, .m.t. áætlana 
um bólusetningu. Tölfræ ilegi átturinn í essari gagnaöflun 
ver ur róa ur í samvinnu vi  a ildarríkin, e.t.v. me  ví a  
nota hagsk rsluáætlun Bandalagsins eins og örf krefur, til a  
stu la a  samvirkni og komast hjá tvíverkna i. 
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2. A  ví er var ar ákvæ i 1. mgr. essarar greinar skal 
stofnunin: 

— róa, me  ar til bærum stofnunum a ildarríkjanna og 
framkvæmdastjórninni, vi eigandi a fer ir til a  au velda 
samrá  og gagnaflutninga og a gang a  gögnum, 

— framkvæma tæknilegt og vísindalegt mat á forvarnar- og 
eftirlitsrá stöfunum á vettvangi Bandalagsins, 

og 

— starfa í náinni samvinnu vi  ar til bæra a ila innan 
stofnana sem starfa a  öflun gagna frá Bandalaginu, ri ju 
löndum, Al jó aheilbrig ismálastofnuninni og ö rum 
al jó astofnunum. 

3. Stofnunin skal, á hlutlægan, árei anlegan og a gengilegan 
hátt, koma á framfæri vi  a ildarríkin vi eigandi uppl singum 
sem safna  er saman eins og um getur í 1. og 2. mgr. 

12. gr. 

Uppl singar um starfsemi stofnunarinnar 

1. Stofnunin skal a  eigin frumkvæ i veita uppl singar á sínu 
verksvi i, eftir a  hafa uppl st a ildarríkin og 
framkvæmdastjórnina. Hún skal tryggja a  almenningur og 
allir hagsmunaa ilar fái me  skjótum hætti hlutlægar, 
árei anlegar og a gengilegar uppl singar um árangurinn af 
starfi hennar. Til a  ná essum markmi um skal stofnunin gera 
uppl singarnar a gengilegar almenningi, m.a. á sérstöku 
vefsetri. Hún skal einnig birta au álit sem hún leggur fram í 
samræmi vi  6. gr. 

2. Stofnunin skal starfa í náinni samvinnu vi  a ildarríkin og 
framkvæmdastjórnina til a  stu la a  nau synlegu samræmi í 
samskiptaferlinu um heilsuvá. 

3. Stofnunin skal eiga vi eigandi samstarf vi  ar til bærar 
stofnanir í a ildarríkjunum og a ra hagsmunaa ila um 
uppl singaherfer ir fyrir almenning. 

3. KAFLI 

SKIPULAG 

13. gr. 

Bygging stofnunarinnar 

Stofnunin samanstendur af:  

a) stjórn, 

b) framkvæmdastjóra ásamt starfsfólki hans, 

c) rá gjafarnefnd. 

14. gr. 

Stjórn 

1. Stjórnin skal skipu  einum a ila, tilnefndum frá hverju 
a ildarríki, tveimur a ilum, tilnefndum af Evrópu inginu og 

remur a ilum, sem eru fulltrúar fyrir og tilnefndir af 
framkvæmdastjórninni. 

2. Stjórnarmenn skulu skipa ir annig a  ströngustu kröfur 
um hæfni og ví tæka og vi eigandi sér ekkingu séu uppfylltar. 

Varamenn, sem eru fulltrúar stjórnarmanns í fjarveru hans, 
skulu skipa ir á sama hátt. 

Stjórnarmenn eru skipa ir til fjögurra ára í senn og framlengja 
má skipun eirra. 

3. Stjórnin skal sam ykkja eigin reglur stofnunarinnar á 
grundvelli tillögu frá framkvæmdastjóranum. Reglurnar skulu 
ger ar opinberar. 

Stjórnin skal kjósa einn stjórnarmanna sem formann til tveggja 
ára í senn, sem leyfilegt er a  framlengja. 

Stjórnin skal halda fundi minnst tvisvar á ári, samkvæmt 
fundarbo i formanns, e a a  bei ni a.m.k. ri ja hluta 
stjórnarmanna. 

4. Stjórnin setur sér starfsreglur. 

5. Stjórnin skal: 

a) vera yfir framkvæmdastjórann sett og skipa hann e a víkja 
honum úr starfi skv. 17. gr., 

b) tryggja a  stofnunin starfræki hlutverk sitt og leysi au 
verkefni sem henni eru falin, me  eim skilyr um, sem 
mælt er fyrir um í essari regluger , .m.t. á grundvelli 
óhá s, reglubundins, utana komandi mats, sem fari fram á 
fimm ára fresti, 

c) taka saman skrá yfir ar til bærar stofnanir, sem um getur í 
5. gr., og birta ær, 

d) sam ykkja vinnuáætlun stofnunarinnar fyrir komandi ár 
eigi sí ar en 31. janúar ár hvert. Hún skal einnig sam ykkja 
áætlun til margra ára, sem má endursko a. Stjórnin skal 
tryggja a  áætlanirnar séu í samræmi vi  lagaleg og 
pólitísk forgangsverkefni sem falla undir verksvi  hennar. 
Stjórnin skal sam ykkja almenna sk rslu um starfsemi 
stofnunarinnar á næstli nu ári, eigi sí ar er 30. mars ár 
hvert, 

e) sam ykkja fjárhagsreglur fyrir stofnunina, eftir samrá  vi  
framkvæmdastjórnina. ær mega ekki víkja frá regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) nr. 2343/2002 frá 
23. desember 2002 um fjárhagslega rammaregluger
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fyrir á a ila sem um getur í 185. gr. regluger ar rá sins 
(EB, KBE) nr. 1605/2002 um fjárhagsregluger ina sem 
gildir um fjárlög Evrópubandalaganna (1) nema sérstök 

örf sé á slíku fráviki vegna rekstrar stofnunarinnar og 
framkvæmdastjórnin hafi á ur veitt sam ykki sitt, 

f) ákvar a, me  samhljó a sam ykki stjórnarmanna, reglur 
um tungumál stofnunarinnar, .m.t. möguleikann á a  
greina á milli innra starfs stofnunarinnar og samskipta 
hennar út á vi , í bá um tilvikum a  teknu tilliti til 

arfarinnar á a  tryggja a gang a  og átttöku í starfi 
stofnunarinnar af hálfu allra hagsmunaa ila. 

6. Framkvæmdastjórinn skal sitja stjórnarfundi án 
atkvæ isréttar og leggja til skrifstofu jónustu. 

15. gr. 

Atkvæ agrei sla 

1. Stjórnin skal taka ákvar anir sínar me  einföldum 
meirihluta allra stjórnarmanna. Tvo ri ju hluta atkvæ a allra 
stjórnarmanna arf til a  sam ykkja starfsreglur stjórnarinnar, 
eigin starfsreglur stofnunarinnar, fjárhagsáætlunina, árlega 
vinnuáætlun og skipun og brottvikningu framkvæmdastjóra. 

2. Hver stjórnarma ur grei ir eitt atkvæ i. Framkvæmdastjóri 
stofnunarinnar grei ir ekki atkvæ i. 

3. Í fjarveru stjórnarmanns skal varama ur hans eiga 
atkvæ isrétt. 

4. Starfsreglurnar skulu innihalda nákvæmara kosningafyrir-
komulag, einkum hva  var ar skilyr in fyrir ví a  
stjórnarma ur geti komi  fram fyrir hönd annars 
stjórnarmanns. 

16. gr. 

Framkvæmdastjóri 

1. Framkvæmdastjórinn skal st ra stofnuninni og vera 
algjörlega óhá ur vi  skyldustörf sín, án ess a  a  hafi áhrif 
á valdsvi  framkvæmdastjórnarinnar og stjórnarinnar. 

2. Framkvæmdastjórinn skal vera lagalegur fyrirsvarsma ur 
stofnunarinnar og bera ábyrg  á: 

a) daglegri stjórnun stofnunarinnar, 

b) a  semja drög a  vinnuáætlunum, 

c) undirbúningi a  umræ um í stjórninni, 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 357, 31.12.2002, bls. 72. 

d) a  vinnuáætlunum sé framfylgt og ákvar anir sam ykktar 
af stjórninni, 

e) a  sjá til ess a  rá gjafarnefndin fái vi eigandi 
vísindalegan, tæknilegan og stjórnunarlegan stu ning, 

f) a  sjá til ess a  stofnunin gegni skyldum sínum í samræmi 
vi  kröfur eirra sem nota hana, einkum a  ví er var ar 
vísindaleg gæ i og óhæ i starfseminnar og álitsger anna, 
árei anleika eirrar jónustu sem veitt er og tímann sem er 
vari  er til essa, 

g) a  semja yfirlit yfir tekjur og útgjöld og framfylgja 
fjárhagsáætlun stofnunarinnar, 

h) öllu sem l tur a  starfsmannahaldi, einkum beitingu 
heimilda sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 29. gr. 

3. Á hverju ári skal framkvæmdastjórinn leggja eftirfarandi 
fyrir stjórnina til sam ykkis: 

a) drög a  almennri sk rslu um alla starfsemi stofnunarinnar á 
næstli nu ári, 

b) drög a  vinnuáætlunum, 

c) drög a  ársreikningum næstli ins árs, 

d) drög a  fjárhagsáætlunum fyrir komandi ár. 

4. Eftir a  stjórnin hefur sam ykkt árssk rsluna um starfsemi 
stofnunarinnar skal framkvæmdastjórinn, eigi sí ar en 15. júní, 
senda hana til Evrópu ingsins, rá sins, framkvæmda-
stjórnarinnar, endursko unarréttarins, efnahags- og félagsmála-
nefndar Evrópubandalaganna og svæ anefndarinnar. Stofnunin 
skal senda fjárveitingavaldinu árlega allar uppl singar er var a 
ni urstö ur matsferlisins. 

5. Framkvæmdastjórinn skal gefa stjórninni sk rslu um 
starfsemi stofnunarinnar. 

17. gr. 

Tilnefning framkvæmdastjóra 

1. Stjórnin skipar framkvæmdastjóra til fimm ára, af skrá yfir 
umsækjendur sem framkvæmdastjórnin gerir tillögu um í 
kjölfar opinbers vals, sem fram fer eftir a  augl st hefur veri  í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins og annars sta ar eftir 
umsækjendum, en tímabili  má framlengja einu sinni um allt 
a  fimm ár. 

2. Fyrir tilnefninguna skal frambjó andanum, sem stjórnin 
tilnefnir, án tafar bo i  a  gefa yfirl singu frammi fyrir 
Evrópu inginu og svara spurningum eirra sem ar eiga sæti. 
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18. gr. 

Rá gjafarnefnd 

1. Í rá gjafarnefndinni sitja fulltrúar frá tæknilega hæfum 
stofnunum í a ildarríkjunum, sem annast sambærileg verkefni 
og stofnunin, og skal hvert a ildarríki tilnefna einn fulltrúa 
me  vi urkennda hæfni á svi i vísinda, auk riggja fulltrúa án 
atkvæ isréttar, sem framkvæmdastjórnin tilnefnir og eru 
fulltrúar hagsmunaa ila á evrópskum vettvangi, s.s. frjálsra 
félagasamtaka sjúklinga, faga ila e a háskóla. Fulltrúum er 
heimilt a  senda varamann í sinn sta  sem skipa ur er á sama 
tíma og eir. 

2. Fulltrúar rá gjafarnefndarinnar skulu ekki sitja í stjórn 
stofnunarinnar. 

3. Rá gjafarnefndin skal a sto a framkvæmdastjórann vi  a  
tryggja vísindaleg gæ i og óhæ i í starfsemi og álitsger um 
stofnunarinnar. 

4. Rá gjafarnefndin skal vera vettvangur uppl singaskipta um 
heilsuvá og samn tingar á ekkingu. Hún skal tryggja nána 
samvinnu milli stofnunarinnar og ar til bærra stofnana 
a ildarríkjanna, einkum a  ví er var ar eftirfarandi atri i: 

a) samfellu milli vísindarannsókna vi  stofnunina og í 
a ildarríkjunum, 

b) vi  a stæ ur ar sem stofnunin starfar me  innlendum 
a ila, 

c) vi  kynningu, stofnun og umsjón me  evrópskum 
netkerfum sem falla undir verksvi  stofnunarinnar, 

d) egar stofnunin e a a ildarríki greinir n ja ógnun vi  
l heilsu, 

e) egar stofnunin kemur á umræ uhópum á svi i vísinda, 

f) forgangsrö un á svi i vísinda og l heilsu sem setja skal 
inn í vinnuáætlunina. 

5. Framkvæmdastjórinn skal vera forma ur rá gjafarnefndar-
innar e a, í fjarveru hans, varama ur innan stofnunarinnar. 
Hún skal halda fundi me  reglulegu millibili a  bo i formanns 
e a a  bei ni a.m.k. ri ja hluta eirra sem eiga sæti í henni og 
eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Starfsreglur nefndarinnar 
skulu tilgreindar í eigin reglum stofnunarinnar og ger ar 
opinberar. 

6. Fulltrúum deilda framkvæmdastjórnarinnar er heimilt a  
taka átt í störfum rá gjafanefndarinnar. 

7. Stofnunin skal sjá rá gjafarnefndinni fyrir nau synlegri 
tæknia sto  og birg um og sjá um skrifstofuhald fyrir fundi 
hennar. 

8. Framkvæmdastjóranum er heimilt a  bjó a sérfræ ingum 
e a fulltrúum faga ila og vísindastofnana e a frjálsum 
félagasamtökum, me  vi urkennda reynslu í

greinum sem tengjast starfi stofnunarinnar, til samvinnu í 
sérstökum verkefnum og til átttöku í vi eigandi starfsemi 
rá gjafarnefndarinnar. 

4. KAFLI 

GAGNSÆI OG TRÚNA ARKVA IR

19. gr. 

Hagsmunayfirl sing 

1. Stjórnarmenn, fulltrúar rá gjafanefndarinnar, umræ uhópar 
á svi i vísinda og framkvæmdastjórinn skuldbinda sig til a  
starfa me  hagsmuni almennings í huga. 

2. Stjórnarmenn, framkvæmdastjórinn, fulltrúar rá gjafa-
nefndarinnar, ásamt utana komandi sérfræ ingum sem taka 

átt í starfi umræ uhópa á svi i vísinda, skulu gefa út 
yfirl singu um skuldbindingu og yfirl singu um hagsmuni, ar 
sem anna  hvort segir a  eir eigi engra hagsmuna a  gæta, 
sem gætu ska a  óhæ i eirra, e a hva a beinna e a óbeinna 
hagsmuna eir eigi a  gæta, sem gætu talist ska a óhæ i eirra. 

essar yfirl singar skulu settar fram skriflega ár hvert. 

3. Framkvæmdastjórinn, fulltrúar rá gjafarnefndarinnar, og 
utana komandi sérfræ ingar, sem taka átt í starfi 
umræ uhópa á svi i vísinda, skulu á hverjum fundi gera grein 
fyrir hugsanlegum hagsmunum sem eir hafa a  gæta og gætu 
ska a  óhæ i eirra me  tilliti til dagskrárli a. Í slíkum 
tilvikum skulu essir a ilar l sa sig vanhæfa til átttöku í 
vi komandi umræ um og ákvör unum 

20. gr. 

Gagnsæi og verndun gagna 

1. Regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 1049/2001 
frá 30. maí 2001 um almennan a gang a  skjölum 
Evrópu ingsins, rá sins og framkvæmdastjórnarinnar (1) gildir 
um skjöl í vörslu stofnunarinnar. 

2. Stjórnin skal ákve a fyrirkomulag vi  framkvæmd 
regluger ar (EB) nr. 1049/2001 innan sex mána a frá 
gildistöku essarar regluger ar. 

3. Ákvar anir, sem stofnunin tekur skv. 8. gr. regluger ar 
(EB) nr. 1049/2001, geta or i  tilefni kæru til umbo smanns, 
e a málshöf unar fyrir dómstóli Evrópubandalaganna, 
samkvæmt eim skilyr um sem mælt er fyrir um í 195. gr. og 
230. gr. EB-sáttmálans. 

4. Ekki skal unni  me  persónuuppl singar e a ær sendar 
áfram nema ekki ver i hjá ví komist til a  stofnunin geti sinnt 
hlutverki sínu. Í slíkum tilfellum skal regluger  Evrópu ingsins 

________________  

(1) Stjtí . EB L 145, 31.5.2001, bls. 43. 
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og rá sins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd 
einstaklinga í tengslum vi  vinnslu persónuuppl singa og um 
frjálsa mi lun slíkra uppl singa (1), sem stofnanir og a ilar 
Bandalagsins hafa unni , gilda. 

21. gr. 

Trúna arkva ir 

1. Me  fyrirvara um 20. gr. skal stofnunin ekki láta ri ju 
a ilum í té trúna aruppl singar sem hún fær í hendur og sem 
óska  hefur veri  eftir me  rökstu ningi a  fari  ver i me  
sem trúna armál, nema um sé a  ræ a uppl singar sem 
nau synlegt er a  gera opinberar, ef a stæ ur krefjast ess, til 
a  vernda l heilsu. Ef trúna aruppl singar hafa veri  lag ar 
fram af a ildarríki er ekki hægt a  afhenda ær án 
fyrirframsam ykkis ess a ildarríkis, me  fyrirvara um 
regluger  nr. 2119/98/EB. 

2. Stjórnarmenn, framkvæmdastjórinn, sérfræ ingar sem taka 
átt í umræ uhópum á svi i vísinda, fulltrúar í 

rá gjafarnefndum og starfsfólk stofnunarinnar skulu bundnir 
agnarskyldu, einnig eftir a  eir láta af störfum, skv. 287. gr. 

sáttmálans. 

3. Ekki skal undir neinum kringumstæ um fari  me  
ni urstö ur eirra vísindalegu álita sem stofnunin gefur út um 
fyrirsjáanleg heilsufarsleg áhrif, sem trúna armál. 

4. Stofnunin skal, í eigin reglum sínum, kve a á um hvernig 
reglunum um agnarskyldu, sem um getur í 1. og 2. mgr., skuli 
framfylgt í reynd. 

5. KAFLI 

FJÁRHAGSÁKVÆ I

22. gr. 

Ger  fjárhagsáætlunar 

1. Semja skal áætlanir um allar tekjur og útgjöld stofnunar-
innar fyrir hvert fjárhagsár, sem samsvarar almanaksárinu, og 
ger  grein fyrir eim í fjárhagsáætlun stofnunarinnar. 

2. Jafnvægi skal vera milli tekna og útgjalda í fjárhagsáætlun 
stofnunarinnar. 

3. Me  fyrirvara um anna  fjármagn skulu tekjur 
stofnunarinnar fela í sér: 

a) styrk frá Bandalaginu sem fær ur er undir fjárlög 
Evrópusambandsins (li ur um framkvæmdastjórnina), 

b) mótteknar grei slur fyrir veitta jónustu, 

c) öll fjárframlög frá ar til bærum stofnunum sem um getur í 
5. gr., 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 8, 12.1.2001, bls. 1. 

d) öll frjáls framlög frá a ildarríkjunum. 

4. Til útgjalda stofnunarinnar skal telja laun starfsmanna, 
kostna  vegna stjórnunar og grunnvirkja, rekstrarútgjöld og 
útgjöld í tengslum vi  samninga sem ger ir eru vi  stofnanir 
e a ri ju a ila. 

5. Stjórn stofnunarinnar skal árlega leggja fram áætlun um 
tekjur og útgjöld stofnunarinnar fyrir næsta fjárhagsár sem 
bygg  er á drögum frá framkvæmdastjóra. Eigi sí ar en 31. 
mars skal stjórnin framsenda essa áætlun, sem inniheldur drög 
a  yfirliti um stö ugildi, til framkvæmdastjórnarinnar. 

6. Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópu inginu og rá inu 
(hér á eftir nefnd fjárveitingavaldi ) áætlunina ásamt fyrstu 
drögum a  fjárhagsáætlun Evrópusambandsins. 

7. Á grundvelli áætlunarinnar skal framkvæmdastjórnin fella 
inn í fyrstu drög a  fjárlagafrumvarpi Evrópusambandsins á 

ætti fjárhagsáætlunarinnar sem hún telur nau synlega me  
hli sjón af yfirlitinu um stö ugildi og vegna ess styrks sem 
veita skal af fjárlögum og leggja á fyrir fjárveitingavaldi  í 
samræmi vi  272. gr. sáttmálans. 

8. Fjárveitingavaldi  heimilar fjárveitingar í formi styrks til 
stofnunarinnar. Fjárveitingavaldi  skal sam ykkja yfirliti  um 
stö ugildi fyrir stofnunina. 

9. Stjórnin skal sam ykkja fjárhagsáætlun stofnunarinnar. 
Hún er ger  endanleg í framhaldi af lokasam ykkt fjárlaga 
Evrópusambandsins. Ef vi  á skal a laga fjárhagsáætlunina til 
samræmis vi  a .  

Hafi stjórn stofnunarinnar í hyggju a  hrinda í framkvæmd 
verkefni sem kann a  hafa veruleg áhrif á fjármögnun 
fjárhagsáætlunarinnar skal hún tilkynna fjárveitingavaldinu a  
eins skjótt og unnt er, einkum ef um er a  ræ a verkefni er 
var a fasteignir, svo sem leigu e a kaup á húseignum. Hún skal 
tilkynna a  framkvæmdastjórninni.  

Hafi a ili a  fjárveitingavaldinu tilkynnt a  hann hafi í hyggju 
a  skila áliti skal hann framsenda stjórn stofnunarinnar álit sitt 
innan sex vikna frá ví a  tilkynnt er um verkefni . 

23. gr. 

Framkvæmd fjárhagsáætlunar stofnunarinnar 

1. Framkvæmdastjórinn sér um framkvæmd fjárhagsáætlunar 
stofnunarinnar. 

2. Gjaldkeri stofnunarinnar skal senda gjaldkera 
framkvæmdastjórnarinnar brá abirg areikningsskil eigi sí ar 
en 1. mars eftir lok fjárhagsársins ásamt sk rslu um stjórn 
fjárhagsáætlunar og fjármála á ví fjárhagsári. Gjaldkeri 
framkvæmdastjórnarinnar skal gera samstæ ureikningsskil úr 
brá abirg areikningsskilum stofnana og sjálfstæ ra a ila í 
samræmi vi  128. gr. fjárhagsregluger arinnar. 
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3. Gjaldkeri framkvæmdastjórnarinnar skal senda endur-
sko unarréttinum brá abirg areikningsskil stofnunarinnar eigi 
sí ar en 31. mars eftir lok fjárhagsársins ásamt sk rslu um 
stjórn fjárhagsáætlunar og fjármála á ví fjárhagsári. Sk rslan 
um stjórn fjárhagsáætlunar og fjármála á ví fjárhagsári skal 
einnig framsend til Evrópu ingsins og rá sins. 

4. egar framkvæmdastjóra stofnunarinnar berast athuga-
semdir endursko unarréttarins vi  brá abirg areikningsskil 
stofnunarinnar, skv. 129. gr. fjárhagsregluger arinnar, skal 
hann ganga frá lokauppgjöri stofnunarinnar á eigin ábyrg  og 
senda au stjórn stofnunarinnar til umsagnar. 

5. Stjórnin skal skila áliti um lokauppgjör stofnunarinnar. 

6. Framkvæmdastjórinn skal framsenda lokauppgjöri  eigi 
sí ar en 1. júlí eftir lok fjárhagsársins til Evrópu ingsins, 
rá sins, framkvæmdastjórnarinnar og endursko unarréttarins 
ásamt áliti stjórnar stofnunarinnar. 

7. Lokauppgjöri  skal birt. 

8. Framkvæmdastjórinn skal senda endursko unarréttinum 
svar vi  athugasemdum réttarins fyrir 30. september. Hann skal 
einnig senda svari  til stjórnar stofnunarinnar. 

9. Fari Evrópu ingi  ess á leit skal framkvæmdastjórinn láta 
ví í té allar uppl singar sem eru nau synlegar til a  grei lega 

gangi a  leysa hann undan ábyrg  fyrir vi komandi fjárhagsár 
eins og mælt er fyrir í 3. mgr. 146. gr. 
fjárhagsregluger arinnar. 

10. Fyrir 30. apríl ári  N + 2 skal Evrópu ingi , a  fengnum 
tilmælum frá rá inu sem tekur ákvör un me  auknum 
meirihluta, leysa framkvæmdastjórann undan ábyrg  á 
framkvæmd fjárhagsáætlunarinnar fyrir ári  N. 

24. gr. 

Beiting fjárhagsregluger arinnar 

Ákvæ i 185. gr. fjárhagsregluger arinnar skulu gilda var andi 
a  a  leysa fjárhagsáætlun stofnunarinnar undan ábyrg , 

endursko un hennar og reikningsskilareglur. 

25. gr. 

Barátta gegn svikum 

1. Ákvæ i regluger ar Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 1073/1999 frá 25. maí 1999 um rannsóknir 
Evrópuskrifstofunnar um a ger ir gegn svikum (OLAF) (1) 
gilda án takmarkana hva  var ar stofnunina í eim tilgangi a  
berjast gegn svikum, spillingu og annarri ólöglegri starfsemi. 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 136, 31.5.1999, bls. 1. 

2. Stofnunin skal gerast a ili a  samstarfssamningnum frá 25. 
maí 1999 um innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um 
a ger ir gegn svikum (OLAF) (2) og skal án tafar gefa út 
vi eigandi ákvæ i sem gilda um alla starfsmenn hennar. 

3. Í ákvör unum sem var a fjármögnun og í samningum og 
vi eigandi skjölum um framkvæmd essara ákvar ana skal 
afdráttarlaust kve a á um a  endursko unarréttinum og 
Evrópuskrifstofunni um a ger ir gegn svikum sé heimilt, ef 
nau syn krefur, a  láta fara fram vettvangseftirlit hjá 
vi takendum fjármagns frá stofnuninni og hjá eim a ilum sem 
úthluta ví. 

6. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆ I

26. gr. 

Lögformleg sta a og forréttindi 

1. Stofnunin skal hafa réttarstö u löga ila. Hún hefur a  
rétthæfi og gerhæfi í öllum a ildarríkjunum sem löggjöf eirra 
framast veitir löga ila. Henni er einkum heimilt a  afla og 
afsala sér lausafé og fasteignum og hefja málsókn. 

2. Bókun um sérréttindi og fri helgi Evrópubandalaganna 
gildir um stofnunina. 

27. gr. 

Bótaábyrg . 

1. Samningsbundin bótaábyrg  stofnunarinnar skal heyra 
undir au lög sem gilda um vi komandi samning. Dómstóll 
Evrópubandalaganna hefur vald til a  fella dóm í samræmi vi  
ger ardómsákvæ i í samningi sem stofnunin hefur gert.  

2. egar um er a  ræ a bótaábyrg  sem ekki er samnings-
bundin ber stofnuninni, samkvæmt almennum meginreglum 
sem eru sameiginlegar í lögum a ildarríkjanna, a  bæta allt 
tjón sem stofnunin e a starfsfólk hennar kann a  valda vi  
skyldustörf sín. Al jó adómstóllinn í Haag fer me  dómsvald í 
deilumálum um bætur vegna slíks tjóns. 

3. Persónuleg bótaábyrg  starfsfólks gagnvart stofnuninni 
l tur eim ákvæ um er gilda um starfsfólk stofnunarinnar. 

28. gr. 

Rannsókn á lögmæti 

1. A ildarríkjum, stjórnarmönnum stofnunarinnar e a ri ju 
a ilum er heimilt a  vísa hverjum eim verkna i, sem 
stofnunin ber ábyrg  á, til framkvæmdastjórnarinnar, hvort sem 
hann er ótvíræ ur e a gefinn til kynna, svo a  
framkvæmdastjórnin geti rannsaka  lögmæti hans. 

________________  

(2) Stjtí . EB L 136, 31.5.1999, bls. 15. 
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2. Málinu skal vísa  til framkvæmdastjórnarinnar innan 15 
daga frá og me  eim degi sem hluta eigandi a ili fékk fyrst 
vitneskju um verkna inn. 

3. Framkvæmdastjórnin skal taka ákvör un innan eins 
mána ar. Hafi engin ákvör un veri  tekin innan ess tíma telst 
málinu hafa veri  vísa  frá. 

4. Heimilt er a  leita til Al jó adómstólsins í Haag í samræmi 
vi  230. gr. sáttmálans um a  ógilda beina e a óbeina 
ákvör un framkvæmdastjórnarinnar sem vísa  er til í 3. mgr. 
og felur í sér synjun á málskoti til æ ra stjórns slustigs,  

29. gr. 

Starfsfólk. 

1. Starfsfólk stofnunarinnar skal lúta eim starfsreglum og 
regluger um sem gilda um embættismenn og a ra í jónustu 
Evrópubandalaganna. 

2. Gagnvart starfsmönnum sínum hefur stofnunin á hendi a  
vald sem skipunaryfirvaldi hefur veri  fengi . 

3. Mælt ver ur me  ví innan ramma núgildandi regluger a 
a  l heilsusérfræ ingar, .m.t. faraldsfræ ingar, ver i sendir 
á vettvang í tiltekinn tíma í eim tilgangi a  leysa ákve in 
verkefni fyrir stofnunina. 

30. gr. 

átttaka ri ju landa 

1. átttaka í stofnuninni skal opin öllum löndum sem gert 
hafa samninga vi  Bandalagi  um a  sam ykkja löggjöf, sem 
hefur samsvarandi áhrif og löggjöf Bandalagsins á ví svi i 
sem regluger  essi tekur til, og beita henni. 

2. Í vi eigandi ákvæ um essara samninga skal setja nánari 
ákvæ i, m.a. um hvernig, í hve miklum mæli og me  hva a 
hætti essi lönd skuli taka átt í vinnu stofnunarinnar, .m.t. 
ákvæ i um a ild a  netkerfum sem stofnunin rekur, færslu á 
skrá yfir ar til bærar stofnanir sem stofnunin getur fali  
tiltekin verkefni, fjárframlög og starfsfólk. 

7. KAFLI 

LOKAÁKVÆ I

31. gr. 

Endursko unarákvæ i

1. Eigi sí ar en 20. maí 2007 skal stofnunin láta 
utana komandi a ila gera óhá a úttekt á eim árangri sem hún 
hefur ná  á grundvelli ess umbo s sem stjórn stofnunarinnar 
hefur veitt henni me  samkomulagi vi  framkvæmdastjórnina. 
Úttektin skal meta: 

a) hugsanlega örf á a  víkka út starfssvi  stofnunarinnar 
annig a  a  nái yfir a ra vi eigandi starfsemi á vettvangi 

Bandalagsins á svi i l heilsu, einkum heilsugæslu, 

og 

b) tímasetningu á frekari endursko un af sama toga. 

Mat etta skal taka tillit til verkefna stofnunarinnar, eirra 
starfsa fer a og áhrifa sem stofnunin hefur á forvarnir og 
eftirlit me  sjúkdómum í mönnum og a  skal greina áhrif 
samvirkni og fjárhagslegra aflei inga slíkrar útvíkkunar. Mati  
skal taka tillit til álits hagsmunaa ila, bæ i á vettvangi 
Bandalagsins og innanlands. 

2. Stjórn stofnunarinnar skal kanna ni urstö ur matsins og 
beina tilmælum til framkvæmdastjórnarinnar um ær 
breytingar á stofnuninni og starfssvi i hennar sem kunna a  
vera nau synlegar. Framkvæmdastjórnin skal senda 
matssk rsluna og tilmælin til Evrópu ingsins og rá sins og 
gera au opinber. Framkvæmdastjórninni er heimilt a  gera 
tillögur um ær breytingar á essari regluger , sem hún telur 
nau synlegar, eftir a  hafa meti  matssk rsluna og tilmælin. 

32. gr. 

Upphaf starfsemi stofnunarinnar 

Stofnunin skal taka til starfa eigi sí ar en 20. maí 2005. 

33. gr. 

Gildistaka 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 21. apríl 2004. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins,

P. Cox D. Roche 

forseti. forseti. 

 

 
 


