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R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 283,

under henvisning til forordning (EØF, Euratom, EKSF)
nr. 259/68 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske
Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de łvrige ansatte i
disse Fællesskaber (1), senest ændret ved forordning (EØF, EKSF,
Euratom) nr. 2805/2000 (2), særlig artikel 52 i ansættelsesvil-
kårene for de łvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber,

under henvisning til forslag fra Kommissionen efter hłring af
vedtægtsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Domstolen,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) De hjælpeansatte er i alle institutionerne et uundværligt
redskab, der sikrer hurtig adgang til menneskelige
ressourcer, navnlig til midlertidigt at erstatte ansatte, der
ikke er i stand til at udłve deres funktioner (artikel 3,
litra b, i AØAF). De kan også varetage specifikke kortvarige
opgaver i overensstemmelse med den hłje standard, der er
fastsat i personalevedtægten. De hjælpeansatte supplerer
fastansatte tjenestemænd på hłjt specialiserede områder,
hvor den krævede ekspertise ikke er til rådighed på
anden måde.

(2) Muligheden for at forlænge kontraktvarigheden for
lłstansat personale er en vigtig fleksibilitetsfaktor ved
anvendelse af institutionernes menneskelige ressourcer.

(3) Muligheden for at forlænge kontraktvarigheden for hjælpe-
ansatte ud over et år er berettiget, fordi institutionerne
herved, når det er i tjenestens interesse, kan efterkomme
behovet for at sikre kontinuitet i arbejdet og/eller at drage
det fulde udbytte af de ansattes kvalifikationer og uddan-
nelse.

(4) Ansættelsesvilkårene (artikel 52) for de łvrige ansatte i De
Europæiske Fællesskaber błr derfor ændres, således at den
maksimale kontraktperiode for hjælpeansatte forlænges til
tre år �

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I ansættelsesvilkårene for de łvrige ansatte i De Europæiske
Fællesskaber foretages fłlgende ændring:

Artikel 52, litra b), affattes således: »tre år i alle andre tilfælde«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggłrelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra datoen for dens ikrafttræden.

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