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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Κατά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν, µε κοινή δήλωση, ότι οι
υπηρεσίες και τα αντίστοιχα όργανα θα πρέπει να θεσπίσουν
κανόνες σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό.

(4)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 οι αναγκαίες διατάξεις για να καταστεί
ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµοστέος στην
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων καθώς
και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 37, 95, 133 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο
β),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

1

()
(2)
(3)
(4)

Θα πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για
τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό
διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (5) µε τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6) (εφεξής «γενικός
δηµοσιονοµικός κανονισµός») και ιδίως µε το άρθρο 185.
Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν την άσκηση του
δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα, που προβλέπεται από
το άρθρο 255 της συνθήκης, καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (7).

ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 79.
ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 64.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης
Ιουλίου 2003.
(5) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1· διορθωτικό ΕΕ L 25 της 30.1.2003,
σ. 43.
(7) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 25, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«9.
Η δηµοσιονοµική ρύθµιση που εφαρµόζεται στην Αρχή
θεσπίζεται από το διοικητικό συµβούλιο έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Μπορεί να αποκλίνει από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης
Νοεµβρίου 2002, για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού
πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό που
εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*), µόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις
λειτουργίας της Αρχής και µε την προηγούµενη συµφωνία της
Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό ΕΕ L 2 της
7.1.2003, σ. 39.»
2. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«στ) την προετοιµασία σχεδίου κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών καθώς και την εκτέλεση
του προϋπολογισµού της Αρχής·»
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β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Ο διευθύνων σύµβουλος υποβάλλει κάθε χρόνο
προς έγκριση στο διοικητικό συµβούλιο:
α) σχέδιο γενικής έκθεσης δραστηριότητας που καλύπτει
το σύνολο των καθηκόντων της Αρχής για το παρελθόν έτος·
β) σχέδια προγραµµάτων εργασίας.
Ο διευθύνων σύµβουλος διαβιβάζει τα προγράµµατα εργασίας, αφού προηγουµένως τα εγκρίνει το διοικητικό συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη και φροντίζει για τη δηµοσίευσή τους.
Ο διευθύνων σύµβουλος διαβιβάζει τη γενική έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, αφού προηγουµένως την εγκρίνει
το διοικητικό συµβούλιο και το αργότερο την 15η Ιουνίου,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή,
το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και
φροντίζει για τη δηµοσίευσή της.
Ο διευθύνων σύµβουλος διαβιβάζει ετησίως στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»
γ) Η παράγραφος 4 διαγράφεται.
3. Το άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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4. Στο άρθρο 43:
α) οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Σε εύθετο χρόνο, και πριν από την ηµεροµηνία που
ορίζεται στην παράγραφο 5, ο διευθύνων σύµβουλος
καταρτίζει κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και
δαπανών της Αρχής για το επόµενο οικονοµικό έτος και
την διαβιβάζει στο διοικητικό συµβούλιο µαζί µε σχέδιο
πίνακα προσωπικού.
4.

Τα έσοδα και οι δαπάνες είναι ισοσκελισµένα.

5.
Κάθε χρόνο το διοικητικό συµβούλιο, βάσει του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών
καταρτίζει την κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και
δαπανών της Αρχής για το επόµενο οικονοµικό έτος. Η εν
λόγω κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών,
που περιλαµβάνει σχέδιο πίνακα προσωπικού και συνοδεύεται από τα προσωρινά προγράµµατα εργασίας, διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο, το αργότερο την 31η
Μαρτίου, στην Επιτροπή καθώς και στις χώρες µε τις
οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συµφωνίες σύµφωνα µε
το άρθρο 49.
6.
Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (που
καλούνται εφεξής “αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή”),
µε το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
β) Προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:

«Άρθρο 41
Πρόσβαση στα έγγραφα
1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (*) εφαρµόζεται
στα έγγραφα της Αρχής.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο θα θεσπίσει τις πρακτικές
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 εντός έξι µηνών από της ενάρξεως ισχύος του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισµό
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή βάσει του άρθρου 8
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο ∆ιαµεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου των, βάσει των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 195
και 230 της συνθήκης αντίστοιχα.
(*) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(**) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4.»

«7.
Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή
εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες
όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από τον προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της συνθήκης.
8.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για
την Αρχή.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον
πίνακα προσωπικού της Αρχής.
9.
Ο προϋπολογισµός της Αρχής εγκρίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε
αυτόν τον τελευταίο.
10.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί, το συντοµότερο δυνατόν, στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή
την πρόθεσή του να υλοποιήσει οιοδήποτε σχέδιο που
µπορεί να έχει σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη
χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού, ιδίως τα σχέδια περί
ακινήτων, όπως η µίσθωση ή η απόκτηση ακινήτων. Ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του για διατύπωση γνώµης, διαβιβάζει τη γνώµη αυτή στο διοικητικό
συµβούλιο εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχεδίου.»
5. Το άρθρο 44 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 44
Εκτέλεση του προϋπολογισµού της Αρχής
1.
Ο διευθύνων σύµβουλος εκτελεί τον προϋπολογισµό της
Αρχής.
2.
Ο υπόλογος της Αρχής κοινοποιεί στον υπόλογο της
Επιτροπής, το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό
έτος που έληξε τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική
διαχείριση του οικονοµικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής
προβαίνει στην ενοποίηση των προσωρινών λογαριασµών των
θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών δυνάµει του άρθρου 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.
3.
Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασµούς της Αρχής,
συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και
οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους. Η έκθεση για τη
δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού
έτους διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο.
4.
Ο διευθύνων σύµβουλος, αφού λάβει τις παρατηρήσεις
που έχει διατυπώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τους
προσωρινούς λογαριασµούς της Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού,
καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του ευθύνη
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και τους διαβιβάζει για γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει τη γνωµοδότησή του
για τους οριστικούς λογαριασµούς της Αρχής.
6.
Ο διευθύνων σύµβουλος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από τη
γνώµη του διοικητικού συµβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο διευθύνων σύµβουλος αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του, το αργότερο την 30ή
Σεπτεµβρίου. Απευθύνει επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο διευθύνων σύµβουλος υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από αίτηµά του, τελευταία σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπει το άρθρο 146 παράγραφος 3 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε αναγκαία πληροφορία για την
αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το εκάστοτε
οικονοµικό έτος.
10.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει
έως τις 30 Απριλίου του έτους N+ 2 στην απαλλαγή του διευθύνοντος συµβούλου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που ακολουθεί τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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