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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συµβουλίου για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων
σχετικά µε το περιβάλλον

ται στο άρθρο 255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν 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).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175,

(3)

Κατά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,
τα τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µε κοινή δήλωση ότι
οι οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες πρέπει να εφαρµόζουν κανόνες σύµφωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να
εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος καθώς και διάταξη
σχετικά µε προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης σε
έγγραφα.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως,

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)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου
1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και
παρατηρήσεων σχετικά µε το περιβάλλον (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) (στο εξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός») και ιδίως µε το άρθρο 185.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 τροποποιείται ως ακολούθως:

(2)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν την άσκηση του
δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο προβλέπε1. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

(1)

ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(3) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 64.
(4) 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 120 της 11.5.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/1999 (ΕΕ L 117 της 5.5.1999,
σ. 1).
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.

«Άρθρο 6
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 που έχει στην κατοχή του ο Οργανισµός.
(7) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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2.
Το διοικητικό συµβούλιο θα θεσπίσει τους πρακτικούς
κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συµβουλίου
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος
και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων
σχετικά µε το περιβάλλον (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τον οργανισµό κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο ∆ιαµεσολαβητή ή
προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, υπό τους όρους που
προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης ΕΚ αντίστοιχα.
(*) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(**) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1.»
2. Στο άρθρο 8:
α) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση
επί των δραστηριοτήτων του Οργανισµού και τη διαβιβάζει
την 15η Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συµβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και
τα κράτη µέλη.»
β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«(7) Ο Οργανισµός διαβιβάζει ετησίως στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»
3. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1.
Κάθε έτος το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του Οργανισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περιλαµβάνει σχέδιο του πίνακα του προσωπικού, διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή,
το αργότερο την 31η Μαρτίου.
2.
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.
3.
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
γενικό προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο
272 της συνθήκης.
4.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για τον
Οοργανισµό.
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Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του Οργανισµού.
5.
Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού εγκρίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.
6.
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.
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.»
4. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.
Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό
του Οργανισµού.
2.
Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε, ο υπόλογος του Οοργανισµού κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση της
δηµοσιονοµικής και χρηµατοδοτικής διαχείρισης του οικονοµικού έτους, στον υπόλογο της Επιτροπής. 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.
Το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς του Οργανισµού, µε την έκθεση για τη
δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού
έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
4.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
Οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του
γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του
ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του για
τους οριστικούς λογαριασµούς του Οργανισµού.
6.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό
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Συνέδριο τους οριστικούς αυτούς 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 εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο. Απευθύνει επίσης την απάντηση αυτή στο
διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, µετά από αίτηµά του, σύµφωνα µε τους όρους
που προβλέπει το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού
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 εκτελεστικού διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.»
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5. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 14
Η δηµοσιονοµική ρύθµιση που εφαρµόζεται στον Οργανισµό
εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. ∆εν µπορούν να αποκλίνουν του κανονισµού (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 (*), παρά µόνον εάν το απαιτούν ειδικές
ανάγκες λειτουργίας του οργανισµού και µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2
της 7.1.2003, σ. 39.»
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

P. COX

G. ALEMANNO
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29.9.2003

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

P. COX

G. ALEMANNO

29.9.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1643/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 για κοινούς κανόνες στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας

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. 1592/2002 οι αναγκαίες διατάξεις για να καταστεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµόσιµος στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Αεροπορίας καθώς
και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,
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),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

Θα πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας (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. 85.
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 240 της 7.9.2002, 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.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1592/2002 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 24 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«β) εκδίδει ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα του Οργανισµού και την διαβιβάζει το αργότερο την 15η Ιουνίου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, το
Ελεγκτικό Συνέδριο και τα κράτη µέλη.
Ο Οργανισµός διαβιβάζει ετησίως στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά
µε τα αποτελέσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»
2. Στο άρθρο 47:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«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 που έχει στην κατοχή
του ο Οργανισµός.
(*) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.»
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β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
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. 1643/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002,
για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας
και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας
της Αεροπορίας (**).
(**) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 7.»
γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.
Οι αποφάσεις που λαµβάνει ο οργανισµός κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο ∆ιαµεσολαβητή ή
προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, βάσει των όρων που
προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης αντίστοιχα.»
3. Στο άρθρο 48:
α) οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
«3.

Τα έσοδα και οι δαπάνες ισοσκελίζονται.

4. Κάθε χρόνο, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου
κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών,
καταρτίζει την κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και
δαπανών του Οργανισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος.
5. Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, που περιλαµβάνει σχέδιο πίνακα προσωπικού, και συνοδεύεται από το
προσωρινό πρόγραµµα εργασίας, διαβιβάζεται, το αργότερο την 31η Μαρτίου, από το διοικητικό συµβούλιο στην
Επιτροπή και στα κράτη µε τα οποία η Κοινότητα έχει
συνάψει συµφωνίες σύµφωνα µε το άρθρο 55.
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.
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 γενικό προϋπολογισµό, καταθέτει δε το
προσχέδιο αυτό στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της συνθήκης.»
β) προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:
«8.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει
τις πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται
για τον Οργανισµό.
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Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον
πίνακα προσωπικού του Οργανισµού.
9.
Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού 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.
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.»
4. Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 49
Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισµού
1.
Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό
του Οργανισµού.
2.
Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε, ο υπόλογος του Οργανισµού κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση της
δηµοσιονοµικής και χρηµατοδοτικής διαχείρισης του οικονοµικού έτους, στον υπόλογο της Επιτροπής. 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.
Το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς του Οργανισµού, µε την έκθεση για τη
δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού
έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση διαβιβάζεται και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.
4.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
Οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του
γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του
ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του για
τους οριστικούς λογαριασµούς του Οργανισµού.
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6.
Ο εκτελεστικός διευθυντής 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 εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο. Απευθύνει επίσης την απάντηση αυτή στο
διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, µετά από αίτηµά του, 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 εκτελεστικού διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.»

L 245/9

5. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 52
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Η δηµοσιονοµική ρύθµιση που εφαρµόζεται στον οργανισµό
εγκρίνεται 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 του Οργανισµού 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.»
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

P. COX

G. ALEMANNO
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1644/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

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. 1406/2002 οι αναγκαίες διατάξεις για να καταστεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµόσιµος στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
καθώς και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της άρνησης
πρόσβασης σε έγγραφα.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,
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),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

Θα πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά
µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια
στη Θάλασσα (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 βάσει του άρθρου
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. 87.
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 208 της 5.8.2002, 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.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 4:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«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 που έχει στην κατοχή
του ο Οργανισµός.
(*) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.»
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
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. 1644/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα (**).
(**) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 10.»
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γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.
Οι αποφάσεις που λαµβάνει ο Οργανισµός κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο ∆ιαµεσολαβητή ή
προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, βάσει των όρων που
προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης αντίστοιχα.»
2. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«β) εκδίδει την ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα του
Οργανισµού και την διαβιβάζει το αργότερο τη 15η Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα κράτη µέλη.
Ο Οργανισµός διαβιβάζει ετησίως στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά
µε τα αποτελέσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»
3. Στο άρθρο 18:
α) οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
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9.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για
τον Οργανισµό.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον
πίνακα προσωπικού του Οργανισµού.
10.
Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού εγκρίνεται από
το διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την
οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε
αυτόν τον τελευταίο.
11. 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.
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.»
4. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3.
Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει κατάσταση
των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του Οργανισµού
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 σχεδίου κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών,
καταρτίζει την κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και
δαπανών του Οργανισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος.
(6) Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, που περιλαµβάνει σχέδιο πίνακα προσωπικού, µαζί µε το προσωρινό πρόγραµµα εργασίας, διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή και στα κράτη µε τα οποία η Κοινότητα
έχει συνάψει συµφωνίες σύµφωνα µε το άρθρο 17, το
αργότερο την 31η Μαρτίου.»

«Άρθρο 19
Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισµού
1.
Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό
του Οργανισµού.
2.
Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε, ο υπόλογος του Οργανισµού κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση της
δηµοσιονοµικής και χρηµατοδοτικής διαχείρισης του οικονοµικού έτους, στον υπόλογο της Επιτροπής. 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.

β) προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:
«7. 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.

3.
Το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς του Οργανισµού, µε την έκθεση για τη
δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού
έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση διαβιβάζεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

8. 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.

4.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
Οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του
γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του
ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.
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5.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του για
τους οριστικούς λογαριασµούς του Οργανισµού.

29.9.2003

5. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21

6.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό
Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασµούς του, συνοδευόµενους
από τη γνωµοδότηση του διοικητικού συµβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο. Απευθύνει επίσης την απάντηση αυτή στο
διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, µετά από αίτηµά του, 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 εκτελεστικού διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.»

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Η δηµοσιονοµική ρύθµιση που εφαρµόζεται στον Οργανισµό
εγκρίνεται 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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*) µόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις
λειτουργίας του Οργανισµού 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.»
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

P. COX

G. ALEMANNO

29.9.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 για τη δηµιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των
Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υπηρεσίες και τα αντίστοιχα όργανα θα πρέπει να θεσπίσουν
κανόνες σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(5)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2695/94 οι απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο Μεταφραστικό
Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και µια
διάταξη προσφυγής κατά της άρνησης πρόσβασης σε
έγγραφα.

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 1994, για τη δηµιουργία Μεταφραστικού Κέντρου
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) 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 (5)(στο εξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός») και ιδίως µε το άρθρο 185.

(2)

Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2965/94, για λόγους αποσαφήνισης των τρόπων χρηµατοδότησης του Κέντρου.

(3)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, που προβλέπεται στο άρθρο 255 της
συνθήκης, καθορίσθηκαν στον 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 (6).

(4)

1

Κατά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν, µε κοινή δήλωση, ότι οι

( ) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 50.
(2) Γνώµη που δόθηκε στις 27.3.2003 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2610/95 (ΕΕ L 268 της 10.10.1995, σ. 1).
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 και διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. στο άρθρο 8 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων του Κέντρου και την διαβιβάζει τη 15η Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο,
την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους Οργανισµούς
που προβλέπονται στο άρθρο 2.
4.
Το Κέντρο διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»·
2. στο άρθρο 10, παράγραφος 2:
α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«β) Τα έσοδα του Κέντρου περιλαµβάνουν τις πληρωµές
που πραγµατοποιούν οι Οργανισµοί που εξυπηρετούνται από το Κέντρο καθώς και τα θεσµικά όργανα και
Οργανισµοί µε τα οποία συµφωνήθηκε συνεργασία
έναντι των παρεχόµενων υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων
των δραστηριοτήτων διαθεσµικού χαρακτήρα, καθώς
και κοινοτική επιδότηση.»·
β) το στοιχείο γ) καταργείται·
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3. το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.
Τα έσοδα και οι δαπάνες του Κέντρου αποτελούν αντικείµενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Κέντρου, που περιλαµβάνει πίνακα του προσωπικού.
2.
Ο προϋπολογισµός του Κέντρου πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έξοδα και τις δαπάνες.
3.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
εκπονείται από το διευθυντή, συντάσσει την κατάσταση των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του κέντρου για το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που
περιλαµβάνει σχέδιο του πίνακα του προσωπικού, διαβιβάζεται
από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή, το αργότερο την
31η Μαρτίου.
4.
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.
5.
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 το γενικό
προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της
συνθήκης.
6.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το
Κέντρο.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή καθορίζει τον πίνακα
του προσωπικού του Κέντρου.
7.
Ο προϋπολογισµός του Κέντρου εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.
8.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο
δυνατόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε 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.
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.»·
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4. στο άρθρο 14, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε ο υπόλογος του Κέντρου κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση επί της
δηµοσιονοµικής και χρηµατοδοτικής διαχείρισης του οικονοµικού έτους στον υπόλογο της Επιτροπής. 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.
Το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς του Κέντρου, µε έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους διαβιβάζεται επίσης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
4.
Με την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
κέντρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διευθυντής καταρτίζει τους
οριστικούς λογαριασµούς του κέντρου υπό την ευθύνη του και
τους διαβιβάζει για γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του σχετικά µε τους οριστικούς λογαριασµούς του Κέντρου.
6.
Ο διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς λογαριασµούς,
συνοδευόµενους από τη γνωµοδότηση του διοικητικού συµβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο διευθυντής απευθύνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο. Απευθύνει επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό
συµβούλιο.
9.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
10.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, χορηγεί
πριν από τις 30 Απριλίου του έτους N+2 απαλλαγή στο διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού
έτους N.»·
5. το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο Κέντρο
θεσπίζονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από διαβού-
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λευση µε την Επιτροπή. Μπορούν να αποκλίνουν 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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (*), µόνο εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου και µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72 και διορθωτικό στην ΕΕ
L 2 της 7.1.2003, σ. 39.»·
6. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
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2.
Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι µηνών
από της ενάρξεως ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1645/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 για τη δηµιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το Κέντρο κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή ή
προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου 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. 13.».

«Άρθρο 18α
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 που κατέχονται από το Κέντρο.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1646/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Ανασυγκρότησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1

την πρόταση της Επιτροπής ( ),
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 τροποποιείται ως εξής:
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
3

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συµβουλίου, της 5ης
∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Ανασυγκρότησης (4) 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 (5) (εφεξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός»), και
ιδίως το άρθρο 185.
Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν την άσκηση του
δικαιώµατος πρόσβασης σε έγγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 255 της συνθήκης, καθορίζονται στον
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 (6).

(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 πρέπει να θεσπίσουν
κανόνες σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2667/2000 οι απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 167.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2415/2001 (ΕΕ L 327 της
12.12.2001, σ. 3).
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

1. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«14.
Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει ετήσια έκθεση σχετικά
µε τις δραστηριότητες της υπηρεσίας και την διαβιβάζει στις
15 Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
15.
Η Υπηρεσία διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»
2. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«ε) µε την προετοιµασία του σχεδίου κατάστασης εσόδων και
δαπανών και µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού της
υπηρεσίας.»
3. Τα άρθρα 7, 8 και 9 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
εκπονείται από τον διευθυντή, συντάσσει την κατάσταση των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών της υπηρεσίας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που
περιλαµβάνει σχέδιο του πίνακα του προσωπικού, διαβιβάζεται
από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή το αργότερο στις
31 Μαρτίου.
2.
Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (εφεξής
“αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή”), µε το προσχέδιο του
γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση προβλέψεων, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που καθόρισε και στις σφαιρικές οικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την κοινοτική συνδροµή στην ανασυγκρότηση της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου και της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας.
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Καθορίζει, σε αυτή τη βάση και εντός των ορίων που προτείνονται για το απαραίτητο συνολικό ποσό κοινοτικής συνδροµής υπέρ της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, την
ετήσια ενδεικτική συνεισφορά στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας.
4.
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 το γενικό
προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της
συνθήκης.
5.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για την
υπηρεσία.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού της υπηρεσίας.
6.
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας εγκρίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.
7.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο
δυνατόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο που µπορεί να
έχει σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση
του προϋπολογισµού του, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως
η µίσθωση ή η απόκτηση ακινήτων. Ενηµερώνει σχετικά την
Επιτροπή.
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.
8.
Για λόγους δηµοσιονοµικής διαφάνειας, τα κονδύλια που
προέρχονται από άλλες πηγές εκτός από το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγράφονται χωριστά στα
έσοδα της υπηρεσίας. Στις δαπάνες, τα διοικητικά και τα έξοδα
προσωπικού διαχωρίζονται σαφώς από το επιχειρησιακό κόστος
των προγραµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος
3 πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 8
1.

Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας.

2.
Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε, ο υπόλογος της υπηρεσίας κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση της
δηµοσιονοµικής και χρηµατοδοτικής διαχείρισης του οικονοµικού έτους, στον υπόλογο της Επιτροπής. 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.
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3.
Το αργότερο στις 31 Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς της υπηρεσίας, µε την έκθεση για τη
δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού
έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
4.
Με την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά µε τους προσωρινούς λογαριασµούς της
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του
γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διευθυντής καταρτίζει
τους οριστικούς λογαριασµούς της υπηρεσίας υπό την ευθύνη
του και τους διαβιβάζει για γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Ο διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς αυτούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από τη γνωµοδότηση του διοικητικού συµβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του σχετικά µε τους οριστικούς λογαριασµούς της υπηρεσίας.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο διευθυντής απευθύνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του στις 30 Σεπτεµβρίου το αργότερο. Απευθύνει επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό
συµβούλιο.
9.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, οποιαδήποτε πληροφορία απαιτούµενη για την οµαλή διεξαγωγή
της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού
έτους.
10.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, χορηγεί
πριν από τις 30 Απριλίου του έτους N+2 απαλλαγή στον διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού
έτους N.

Άρθρο 9
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στην υπηρεσία
θεσπίζονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Μπορούν να αποκλίνουν 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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*) µόνον εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες
λειτουργίας της υπηρεσίας και µε προηγούµενη συµφωνία της
Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72 µε διορθωτικό στην ΕΕ
L 2 της 7.1.2003, σ. 39.»
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4. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 13α
1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001,
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (*)
εφαρµόζεται στα έγγραφα που κατέχονται από την υπηρεσία.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός
έξι µηνών από της ενάρξεως ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1646/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά
µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (**).
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3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την υπηρεσία κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή ή
προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 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. 16.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS

29.9.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1647/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών
έγκρισης και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη
σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2309/92 οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να
εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων, καθώς και διάταξη σχετικά µε προσφυγές
κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),
Άρθρο 1
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης
και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη
και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων (4) 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 (5)
(εφεξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός»), και ιδίως το
άρθρο 185.

(2)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο
255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν 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 (6).

(3)

Κατά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µε κοινή δήλωση ότι οι
οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες πρέπει να έχουν
κανόνες σύµφωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.

1. Στο άρθρο 55:
α) στην παράγραφο 2, η πέµπτη περίπτωση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«— την προετοιµασία του σχεδίου της κατάστασης των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών καθώς και την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του οργανισµού»·
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο γενικός διευθυντής υποβάλλει κάθε χρόνο προς
έγκριση στο διοικητικό συµβούλιο, κάνοντας διάκριση
µεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισµού σχετικά µε
τα φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση και εκείνων που αφορούν κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, το
σχέδιο προγράµµατος εργασιών για τον επόµενο χρόνο.»·
γ) η παράγραφος 4 διαγράφεται.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 61.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της
24.3.1998, σ. 7).
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. µε διορθωτικό στηνΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

2. Στο άρθρο 56, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση επί
των δραστηριοτήτων του οργανισµού και την διαβιβάζει στις
15 Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα κράτη µέλη.
6.
Ο οργανισµός διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»
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3. Το άρθρο 57 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 57
1.
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του οργανισµού αποτελούν
το αντικείµενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό έτος, που
συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον
προϋπολογισµό του οργανισµού.
2.
Ο προϋπολογισµός του οργανισµού είναι ισοσκελισµένος
ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3.
Τα έσοδα του οργανισµού αποτελούνται από µια συνεισφορά εκ µέρους της Κοινότητας και από τα τέλη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη χορήγηση και την παράταση
της κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας και για άλλες υπηρεσίες
που παρέχονται από τον οργανισµό.
4.
Στα έξοδα του οργανισµού περιλαµβάνονται οι αµοιβές
του προσωπικού, οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες υποδοµής, τα έξοδα λειτουργίας, καθώς και οι δαπάνες από
σύναψη συµβάσεων µε τρίτους.
5.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον γενικό διευθυντή, συντάσσει κατάσταση
των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του οργανισµού για
το επόµενο οικονοµικό έτος. Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, που συµπεριλαµβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού,
διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή στις
31 Μαρτίου το αργότερο.
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.
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 το γενικό
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 τον
οργανισµό.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του οργανισµού.
9.
Ο προϋπολογισµός του οργανισµού 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 κάθε σχέδιο που µπορεί να έχει σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του
προϋπολογισµού, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η
µίσθωση ή η αγορά 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.»
4. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 57α
1.
Ο γενικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του
οργανισµού.
2.
Ο υπόλογος του οργανισµού 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 ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα
µε το άρθρο 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.
3.
Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο στις 31 Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασµούς του οργανισµού, 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.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του
γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο γενικός διευθυντής
καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του ευθύνη
και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού διατυπώνει τη
γνώµη του για τους οριστικούς λογαριασµούς του οργανισµού.
6.
Ο γενικός διευθυντής 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 γενικός διευθυντής του οργανισµού αποστέλλει στο
Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του στις 30
Σεπτεµβρίου το αργότερο. Την απάντηση αυτή την αποστέλλει
επίσης στο διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο γενικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146
παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε
πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
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10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει
έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν+2 στην απαλλαγή του γενικού διευθυντή του οργανισµού για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Ν.
11.
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στον
οργανισµό εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα
από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές µπορούν να αποκλίνουν 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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*) µόνον εάν το
απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του οργανισµού και
µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72 µε διορθωτικό στην ΕΕ
L 2 της 7.1.2003, σ. 39.»

5. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
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την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Επιτροπής (*) εφαρµόζεται
στα έγγραφα που έχει στην κατοχή του ο οργανισµός.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τους πρακτικούς
κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1647/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2309/93 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τη
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των
φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική
χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τον οργανισµό κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001, µπορεί να οδηγήσουν στην υποβολή καταγγελίας
στον διαµεσολαβητή ή στην άσκηση προσφυγής ενώπιον του
∆ικαστηρίου, υπό τους όρους 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. 19.»
Άρθρο 2

«Άρθρο 63α
1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1648/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, καθώς και
διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1360/90 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),
Άρθρο 1
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συµβουλίου, της 7ης
Μαΐου 1990, περί συστάσεως Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (4) 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 (5) (εφεξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός»),
και ιδίως το άρθρο 185.

(2)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο
255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν 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 (6).

(3)

Κατά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µε κοινή δήλωση ότι οι
Οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες πρέπει να έχουν
κανόνες σύµφωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να

(1)

ΕΕ C 331Ε της 31.12.2002, σ. 63.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 131 της 23.5.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 (ΕΕ L 306 της
7.12.2000, σ. 1).
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 4α
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 που έχει στην κατοχή του το ίδρυµα.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τους πρακτικούς
κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1648/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1360/90 για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το ίδρυµα κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 µπορεί να οδηγήσουν στην υποβολή καταγγελίας
στον διαµεσολαβητή ή στην άσκηση προσφυγής ενώπιον του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό τους όρους
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. 22.»
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2. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«9.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση
του ιδρύµατος και την διαβιβάζει, στις 15 Ιουνίου το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται επίσης
στα κράτη µέλη και, προς ενηµέρωση, στις επιλέξιµες προς
προσχώρηση χώρες.
10. Το ίδρυµα διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»
3. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«— την προετοιµασία του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών καθώς και την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του ιδρύµατος.»
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Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του ιδρύµατος.
5.
Ο προϋπολογισµός του ιδρύµατος εγκρίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού. Προσαρµόζεται, ενδεχοµένως, σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο
δυνατό στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε 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.
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.»

4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
∆ιαδικασία του προϋπολογισµού
1.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του ιδρύµατος για το
επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που
συµπεριλαµβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται
από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή, το αργότερο στις
31 Μαρτίου.
2.
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.
3.
Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση προβλέψεων, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες σε θέµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στις επιλέξιµες χώρες και τις συνολικές δηµοσιονοµικές κατευθύνσεις για την οικονοµική ενίσχυση προς τις
χώρες αυτές. 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 το γενικό προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το
άρθρο 272 της συνθήκης.
Καθορίζει, επί της βάσεως αυτής και εντός των προτεινοµένων
ορίων του συνολικού ποσού που διατίθεται για την οικονοµική
ενίσχυση προς τις επιλέξιµες χώρες, την ετήσια συνεισφορά
στον προϋπολογισµό του ιδρύµατος, η οποία εγγράφεται στο
προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το
ίδρυµα.

5. Στο άρθρο 11, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Ο υπόλογος του ιδρύµατος 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 ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα
µε το άρθρο 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.
3.
Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο στις 31 Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασµούς του ιδρύµατος, 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.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του
γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διευθυντής καταρτίζει
τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του ευθύνη και τους
διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του για
τους οριστικούς λογαριασµούς του ιδρύµατος.
6.
Ο διευθυντής του ιδρύµατος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό
Συνέδριο τους οριστικούς αυτούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από τη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου, το αργότερο
την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.
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8.
Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του, στις 30 Σεπτεµβρίου το αργότερο. Την απάντηση αυτή την αποστέλλει επίσης στο διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει
έως στις 30 Απριλίου του έτους N+2 στην απαλλαγή του
διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους N.»
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λευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές µπορούν να αποκλίνουν από το δηµοσιονοµικό 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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*) µόνον εάν το
απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του ιδρύµατος και µε
προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.

(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72 µε διορθωτικό στην ΕΕ
L 2 της 7.1.2003, σ. 39.»

6. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
Άρθρο 2

«Άρθρο 12
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο ίδρυµα
εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από διαβού-

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1649/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δηµιουργίας Ευρωπαϊκού
Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ίαβιώσης και Εργασίας και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο
255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν 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 (8).

(3)

Κατά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µε κοινή δήλωση ότι οι
οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες πρέπει να έχουν
κανόνες σύµφωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να
εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, καθώς και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 θα πρέπει, συνεπώς, να
τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συµβουλίου, της 26ης
Μαΐου 1975, περί της δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος
για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας (4)
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 (5) (εφεξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο
185. Σύµφωνα µε το προαναφερθέν άρθρο, το Ευρωπαϊκό
Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας πρέπει να εγκρίνει δηµοσιονοµικές διατάξεις σύµφωνες
µε 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 στο γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6). Συνεπώς,
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76 του Συµβουλίου, της
1ης Ιουνίου 1976, περί των δηµοσιονοµικών διατάξεων που
εφαρµόζονται στο Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας (7), πρέπει να καταργηθεί
µετά την έναρξη ισχύος των δηµοσιονοµικών διατάξεων που
θα εγκριθούν από το διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω
ιδρύµατος.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 65.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27.3.2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 357 της 21.12.2002, σ. 72 µε διορθωτικό στην ΕΕ L 2 της
7.1.2003, σ. 39.
(7) ΕΕ L 164 της 24.6.1976, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1949/93 (ΕΕ L 181 της
23.7.1993, σ. 26).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 τροποποιείται ως εξής:
1. Τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Άρθρο 13
1.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση επί
των δραστηριοτήτων και των προοπτικών του ιδρύµατος και τη
διαβιβάζει στις 15 Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2.
Το ίδρυµα διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.
(8) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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Άρθρο 14
1.
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του ιδρύµατος αποτελούν
αντικείµενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό έτος, που συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό του ιδρύµατος, ο οποίος περιλαµβάνει και πίνακα
προσωπικού.
2.
Ο προϋπολογισµός του ιδρύµατος είναι ισοσκελισµένος
ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
Άρθρο 15
1.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του ιδρύµατος για το
επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που
συµπεριλαµβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται
από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή στις 31 Μαρτίου
το αργότερο.
2.
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.
3.
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 το γενικό
προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της
συνθήκης.
4.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το
ίδρυµα.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του ιδρύµατος.
5.
Ο προϋπολογισµός του ιδρύµατος εγκρίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσαρµόζεται, ενδεχοµένως, σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο
δυνατόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε 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.
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.
Άρθρο 16
1.
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο
ίδρυµα εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από
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διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές µπορούν να
αποκλίνουν από το δηµοσιονοµικό 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
εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του ιδρύµατος
και µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.
2.
Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του ιδρύµατος.
3.
Ο υπόλογος του ιδρύµατος κοινοποιεί στον υπόλογο της
Επιτροπής, το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό
έτος που έκλεισε, τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική
διαχείριση του οικονοµικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής
ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα µε το
άρθρο 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.
4.
Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο στις 31 Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασµούς του ιδρύµατος, 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.
5.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του
γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διευθυντής καταρτίζει
τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του ευθύνη και τους
διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του για
τους οριστικούς λογαριασµούς του ιδρύµατος.
7.
Ο διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτούς
τους οριστικούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από τη γνώµη
του διοικητικού συµβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά
το οικονοµικό έτος που έληξε.
8.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται

9.
Ο διευθυντής του ιδρύµατος αποστέλλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του στις 30 Σεπτεµβρίου το αργότερο. Επίσης, αποστέλλει αυτή την απάντηση
στο διοικητικό συµβούλιο.
10.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
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11.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει
έως της 30ή Απριλίου του έτους N + 2 στην απαλλαγή του
διευθυντή του ιδρύµατος για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.
(*) EE L 357 της 31.12.2002, σ. 72 µε διορθωτικό στην ΕΕ
L 2 της 7.1.2003, σ. 39.»
2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
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1365/75 περί της δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη
Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76 (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το ίδρυµα στο πλαίσιο του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στον διαµεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, υπό τους όρους που προβλέπονται στα
άρθρα 195 και 230 της συνθήκης, αντίστοιχα.
(*) EE L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(**) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 25.»

«Άρθρο 18α
Άρθρο 2
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 που έχει στην κατοχή του το ίδρυµα.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τους πρακτικούς
κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1649/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76 καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των δηµοσιονοµικών διατάξεων που εγκρίνονται
από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1650/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τη δηµιουργία κοινοτικού καθεστώτος
προστασίας των φυτικών ποικιλιών

εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, καθώς και διάταξη προσφυγής κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

3

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ),
Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Με την έναρξη ισχύος του κανονισµού, (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 (4) εγκαταλείπεται η έννοια του εκ των προτέρων κεντρικού δηµοσιονοµικού ελέγχου υπέρ περισσότερο σύγχρονων συστηµάτων ελέγχου.
Φαίνεται δέον το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών να
διαθέτει συστήµατα ελέγχων ανάλογου επιπέδου µε τα
συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τα κοινοτικά θεσµικά
όργανα.
Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο
255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν 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 (5).
Κατά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µε κοινή δήλωση ότι οι
οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες πρέπει να έχουν,
όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφά τους, κανόνες σύµφωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.
Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994,
για τη δηµιουργία καθεστώτος κοινοτικής προστασίας των
φυτικών ποικιλιών (6) οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 69.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27.3.2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(5) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(6) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 28.10.1995, σ. 3).

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 33α
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 που έχει στην κατοχή του το γραφείο.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τους κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1650/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003,
για τη δηµιουργία κοινοτικού (**) καθεστώτος προστασίας των
φυτικών ποικιλιών.
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το γραφείο κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στον διαµεσολαβητή ή
προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, υπό τους όρους 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. 28.»
2. Το άρθρο 111 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Εσωτερικός και άλλος έλεγχος»
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β) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Στο πλαίσιο του γραφείου δηµιουργείται θέση εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά
του, τηρώντας τα προσήκοντα διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής που διορίζεται από τον πρόεδρο είναι
υπεύθυνος έναντι αυτού για την επαλήθευση της εύρυθµης
λειτουργίας των συστηµάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού του γραφείου.
Ο εσωτερικός ελεγκτής συµβουλεύει τον πρόεδρο ως προς
την αντιµετώπιση των κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητα
τη γνώµη του σχετικά µε την ποιότητα των συστηµάτων
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διαχείρισης και ελέγχου και εκδίδοντας συστάσεις για τη
βελτίωση των όρων εκτέλεσης των πράξεων και για την
προώθηση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Η ευθύνη δηµιουργίας των συστηµάτων και διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου, που ενδείκνυνται για την άσκηση των
καθηκόντων του, βαρύνει το διατάκτη.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 για την ίδρυση ευρωπαϊκού κέντρου
παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικοµανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 6α

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Πρόσβαση στα έγγραφα
(1)

(2)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συµβουλίου για την ίδρυση
ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικοµανίας (4) 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 (5) (εφεξής «γενικό δηµοσιονοµικό κανονισµό»), και
ιδίως µε το άρθρο 185.
Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο
255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν 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 (6).

(3)

Κατά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µε κοινή δήλωση ότι οι
οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες πρέπει να έχουν
κανόνες σύµφωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 302/93 οι απαραίτητες διατάξεις, ώστε να
εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικοµανίας, καθώς και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της
άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 71.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2220/2000 (ΕΕ L 253 της
7.10.2000, σ. 1).
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

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 που έχει στην κατοχή του το κέντρο παρακολούθησης.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τους πρακτικούς
κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
302/93 για την ίδρυση ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης
ναρκωτικών και τοξικοµανίας (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το κέντρο παρακολούθησης κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή
ή προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, 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. 30.»
2. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση για
τις δραστηριότητες του κέντρου παρακολούθησης και τη διαβιβάζει την 15η Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και
τα κράτη µέλη.
6.
Το κέντρο παρακολούθησης διαβιβάζει κατ' έτος στην
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.».
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3. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— για την προετοιµασία του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών και για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του κέντρου παρακολούθησης,».
4. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
Κατάρτιση του προϋπολογισµού
1.
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του κέντρου παρακολούθησης αποτελούν αντικείµενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό
έτος, που συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται
στον προϋπολογισµό του κέντρου παρακολούθησης.
2.
Ο προϋπολογισµός του κέντρου παρακολούθησης είναι
ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3.
Τα έσοδα του κέντρου παρακολούθησης περιλαµβάνουν,
χωρίς να αποκλείονται και άλλοι πόροι, µια επιδότηση της Κοινότητας, που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τµήµα “Επιτροπή”), και τις πληρωµές που
πραγµατοποιούνται ως αµοιβή των παρεχόµενων υπηρεσιών
καθώς και τις ενδεχόµενες χρηµατοδοτικές εισφορές των οργανώσεων ή οργανισµών και των τρίτων χωρών που αναφέρονται
αντίστοιχα στα άρθρα 12 και 13.
4.
Οι δαπάνες του κέντρου παρακολούθησης περιλαµβάνουν ιδίως:
α) την αµοιβή του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και
τις δαπάνες υποδοµής, τα έξοδα λειτουργίας·
β) και τις δαπάνες υποστήριξης των εθνικών δικτύων πληροφόρησης που αποτελούν τµήµα του δικτύου Reitox καθώς
και τις δαπάνες που αφορούν τις συµβάσεις µε τα ειδικευµένα κέντρα.
5.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του κέντρου παρακολούθησης για το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση
προβλέψεων, που περιλαµβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού
και η οποία συνοδεύεται από το πρόγραµµα εργασίας του κέντρου παρακολούθησης, διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή την 31η Μαρτίου το αργότερο.
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.
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 το γενικό
προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της
συνθήκης.
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8.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή καθορίζει τις
διαθέσιµες πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το κέντρο παρακολούθησης.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του κέντρου παρακολούθησης.
9.
Ο προϋπολογισµός του κέντρου παρακολούθησης 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 κάθε σχέδιο που µπορεί να έχει σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του
προϋπολογισµού του, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η
µίσθωση ή η αγορά ακινήτων. Ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Άρθρο 11α
Εκτέλεση του προϋπολογισµού
1.

Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό.

2.
Ο υπόλογος του κέντρου παρακολούθησης 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 ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς
των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών
σύµφωνα µε το άρθρο 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 του κέντρου
παρακολούθησης, 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.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
κέντρου παρακολούθησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 129 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς του κέντρου
παρακολούθησης µε δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για
διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του για
τους οριστικούς λογαριασµούς του κέντρου παρακολούθησης.
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6.
Ο διευθυντής του κέντρου παρακολούθησης διαβιβάζει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και την Επιτροπή αυτούς 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 διευθυντής παρακολούθησης αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του το αργότερο
την 30ή Σεπτεµβρίου. Επίσης αποστέλλει αυτή την απάντηση
στο διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει
έως την 30ή Απριλίου του έτους N+2 στην απαλλαγή του
διευθυντή του κέντρου παρακολούθησης για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.

29.9.2003

11.
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο
κέντρο παρακολούθησης εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις
αυτές µπορούν να αποκλίνουν 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
στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*),
µόνο εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του κέντρου παρακολούθησης και µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2
της 7.1.2003, σ. 39.».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS

29.9.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου
των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας

φοβίας. Επίσης, θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη σχετικά µε
τις προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης στα έγγραφα.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(5)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής, Κοινότητας και ιδίως
τα άρθρα 284 και 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1035/97 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου
1997, για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας (4) 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 (5) (εφεξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός»), και ιδίως µε το άρθρο 185,
Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, το οποίο προβλέπεται από
το άρθρο 255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν 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 (6),

(3)

Κατά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,
τα τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µε κοινή δήλωση ότι
οι οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες πρέπει να έχουν
κανόνες σύµφωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.

(4)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1035/97, οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να
εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και ξενο-

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 73.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 151 της 10.6.1997, σ. 1.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1035/97 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«ζ) δηµοσιεύει ετήσια έκθεση για την κατάσταση στον τοµέα
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην Κοινότητα,
δίδοντας παραδείγµατα ορθής πρακτικής, καθώς και ετήσια
έκθεση για τις δραστηριότητές του,».
2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
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 που έχει στην κατοχή του το παρατηρητήριο.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τους πρακτικούς
κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1035/97 για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το παρατηρητήριο
κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στον διαµεσολαβητή ή
προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 195 και
230 της συνθήκης αντίστοιχα.
(*) ΕΕ C 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(**) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 33.».
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3. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) στην παράγραφο 3:
i)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«β) εγκρίνει τις δύο ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) καθώς και
τα συµπεράσµατα και τις γνώµες του παρατηρητηρίου και τις διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· µεριµνά για τη δηµοσίευση των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)· η ετήσια
έκθεση για τις δραστηριότητες του παρατηρητηρίου διαβιβάζεται την 15η Ιουνίου το αργότερο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.»,

ii) το στοιχείο ε) καταργείται·
β) προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:
«5.
Το παρατηρητήριο διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.».
4. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

29.9.2003

5.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του παρατηρητηρίου για
το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων,
που περιλαµβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται
από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή την 31η Μαρτίου
το αργότερο.
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.
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 το γενικό
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 το
παρατηρητήριο.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του παρατηρητηρίου.
9.
Ο προϋπολογισµός του παρατηρητηρίου εγκρίνεται από
το διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε αυτόν τον
τελευταίο.

«Άρθρο 12
Κατάρτιση του προϋπολογισµού
1.
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του παρατηρητηρίου αποτελούν αντικείµενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό έτος, που
συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος και εγγράφονται στον προϋπολογισµό του παρατηρητηρίου.
2.
Ο προϋπολογισµός του παρατηρητηρίου είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3.
Τα έσοδα του παρατηρητηρίου περιλαµβάνουν, χωρίς να
αποκλείονται και άλλοι πόροι:

10.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο
δυνατόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που µπορεί να έχει σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η µίσθωση
ή η αγορά ακινήτων. Ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

α) επιδότηση της Κοινότητας που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τµήµα “Επιτροπή”)·
β) τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται ως αµοιβή των παρεχόµενων υπηρεσιών·
ψ) τις ενδεχόµενες χρηµατοδοτικές εισφορές των οργανισµών
που αναφέρονται στο άρθρο 7·
δ) κάθε προαιρετική εισφορά των κρατών µελών.
4.
Οι δαπάνες του παρατηρητηρίου περιλαµβάνουν ιδίως
την αµοιβή του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις
δαπάνες υποδοµής, τα έξοδα λειτουργίας και τις δαπάνες οι
οποίες αφορούν συµβάσεις που συνάπτονται µε ιδρύµατα ή
οργανισµούς που αποτελούν µέρος του Raxen καθώς και µε
τρίτους.

«Άρθρο 12α
Εκτέλεση του προϋπολογισµού
1.
Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του παρατηρητηρίου.
2.
Ο υπόλογος του παρατηρητηρίου 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 ενοποιείτους προσωρινούς λογαριασµούς των
θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα µε το άρθρο 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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3.
Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασµούς του παρατηρητηρίου, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους. Η
έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
4.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του
παρατηρητηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129
του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς του παρατηρητηρίου µε
δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης
στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του για
τους οριστικούς λογαριασµούς του παρατηρητηρίου.
6.
Ο διευθυντής του παρατηρητηρίου 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.
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9.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
10.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει
έως την 30ή Απριλίου του έτους N+2 στην απαλλαγή του
διευθυντή του παρατηρητηρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.
11.
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο
παρατηρητήριο εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο,
έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές
µπορούν να αποκλίνουν 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 στο
γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*), µόνο
εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του παρατηρητηρίου και µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2
της 7.1.2003, σ. 39.»

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.
Άρθρο 2

8.
Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του, το αργότερο την 30ή Σεπτεµβρίου. Επίσης, αποστέλλει αυτή την απάντηση στο διοικητικό
συµβούλιο.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS

L 245/36

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

29.9.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1653/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/94 για το κοινοτικό σήµα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

σιµος στο γραφείο εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής
αγοράς καθώς και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της
άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 40/94 θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
2

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
Άρθρο 1

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την έναρξη ισχύος του κανονισµού (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 (4), η έννοια του εκ των προτέρων συγκεντρωθέντος
δηµοσιονοµικού ελέγχου εγκαταλείπεται υπέρ πλέον σύγχρονων συστηµάτων ελέγχου και εξακρίβωσης.

(2)

Κρίνεται σκόπιµο το γραφείο εναρµόνισης στο πλαίσιο της
εσωτερικής αγοράς να διαθέτει συστήµατα ελέγχου και εξακρίβωσης επιπέδου αντίστοιχου µε εκείνου των συστηµάτων
που χρησιµοποιούν τα κοινοτικά θεσµικά όργανα.

(3)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το εν λόγω
δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα κατά το άρθρο 255 της
συνθήκης καθορίσθηκαν µε 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 (5).

(4)

Κατά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µέσω κοινής δήλωσης ότι
οι συναφείς υπηρεσίες και όργανα θα πρέπει να εφαρµόζουν
κανόνες σύµφωνους προς τον κανονισµό αυτό.

(5)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 40/94, του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου
1994, για το κοινοτικό σήµα (6) οι αναγκαίες διατάξεις για
να καταστεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµό-

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 75.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1, µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(5) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(6) ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3288/94 (ΕΕ L 349 της
31.12.1994, σ. 83).

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 40/1994 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. προστίθεται το άρθρο:
«Άρθρο 118α
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 του γραφείου.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός
προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1653/2003 του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου
2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/94
για το κοινοτικό σήµα (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνει το γραφείο κατ' εφαρµογή
του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, µπορεί
να οδηγήσουν στην υποβολή καταγγελίας στο διαµεσολαβητή
ή προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου, 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. 36.».
2. το κείµενο του άρθρου 136 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Άρθρο 136
Εσωτερικός και άλλος έλεγχος
1.
Στο πλαίσιο του γραφείου, θεσπίζονται τα καθήκοντα
του εσωτερικού ελέγχου ο οποίος πρέπει να ασκείται τηρουµένων των διεθνών σχετικών κανόνων. Ο εσωτερικός ελεγκτής,

29.9.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που διορίζεται από τον πρόεδρο, είναι υπεύθυνος απέναντί του
για την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων
και διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού του γραφείου.
2.
Ο εσωτερικός ελεγκτής συµβουλεύει τον πρόεδρο όσον
αφορά το έλεγχο κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητες γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την ποιότητα των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου και προβαίνοντας σε συστάσεις για τη βελτίωση
των συνθηκών εκτέλεσης των πράξεων και προώθηση της
ορθής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
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3.
Η ευθύνη για την εφαρµογή των συστηµάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που προσαρµόζονται στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βαρύνει το διατάκτη.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1654/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 σχετικά µε την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού
για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2062/94 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
«Άρθρο 6
(1)

Θα πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά µε την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού
για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (4) 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 (5)(εφεξής «γενικός
δηµοσιονοµικός κανονισµός») και ιδίως µε το άρθρο 185.

(2)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα 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 (6).

(3)

Κατά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα
τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν µέσω κοινής δήλωσης ότι
οι παρεµφερείς υπηρεσίες και οργανισµοί θα πρέπει να
εφαρµόζουν κανόνες σύµφωνους προς τον κανονισµό αυτό.

(4)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2062/94 οι αναγκαίες διατάξεις για να καταστεί
ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµόσιµος στον
ευρωπαϊκό οργανισµό για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία καθώς και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της
άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 77.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1643/95 (ΕΕ L 156 της 7.7.1995, σ. 1).
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.
(6) ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.

Πρόσβαση στα κείµενα
1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2002 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 του οργανισµού.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός
προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1654/2003 του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου
2003 για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 2062/94
του Συµβουλίου, σχετικά µε την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (**).
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνει ο οργανισµός κατ' εφαρµογή
του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον
του ∆ικαστηρίου, 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. 38.»·
2. στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει ετήσια έκθεση για τη
δραστηριότητα του οργανισµού και την διαβιβάζει το αργότερο τη 15η Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα κράτη µέλη και τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την
προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας.
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3.
Ο οργανισµός διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.»·

3. τα άρθρα 13, 14 και 15 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
Σχέδιο κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και
δαπανών — Έγκριση του προϋπολογισµού
1.
Κάθε χρόνο, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου
που εκπονεί ο διευθυντής, καταρτίζει σχέδιο κατάστασης των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του οργανισµού για το
επόµενο οικονοµικό έτος. Το εν λόγω σχέδιο κατάστασης των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών, που περιλαµβάνει σχέδιο
πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο
στην Επιτροπή, το αργότερο την 31η Μαρτίου.
2.
Το σχέδιο κατάστασης των προβλεπόµενων εσόδων και
δαπανών διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (που καλούνται εφεξής “αρµόδια για
τον προϋπολογισµό αρχή”) µαζί µε το προσχέδιο του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
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 το γενικό
προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της
συνθήκης.
4.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για τον
οργανισµό.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του οργανισµού.

Άρθρο 14
Εκτέλεση του προϋπολογισµού
1.
Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του οργανισµού.
2.
Ο υπόλογος του οργανισµού 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 ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα
µε το άρθρο 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 του οργανισµού, 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 και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο.
4.
Ο διευθυντής αφού λάβει τις παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τους προσωρινούς
λογαριασµούς του οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 129 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς µε δική του ευθύνη και
τους διαβιβάζει για γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο.
5.
Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει τη γνωµοδότησή του
για τους οριστικούς λογαριασµούς του οργανισµού.
6.
Ο διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασµούς του, συνοδευόµενους από τη γνωµοδότηση του διοικητικού συµβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε.
7.

5.
Ο προϋπολογισµός του οργανισµού εγκρίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο
δυνατόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε 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.
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.
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Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του, το αργότερο την 30ή Σεπτεµβρίου. Ο διευθυντής αποστέλλει την απάντηση αυτή και στο
διοικητικό συµβούλιο.
9.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού προϋπολογισµού, κάθε
πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
10.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προβαίνει
έως την 30ή Απριλίου του έτους Ν + 2 στην απαλλαγή του
διευθυντή του οργανισµού για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Ν.
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τούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του οργανισµού και µε
προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.

Άρθρο 15
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στον οργανισµό θεσπίζονται από το διοικητικό συµβούλιο έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές µπορούν να
αποκλίνουν 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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*), µόνο εάν το απαι-

(*) ΕΕ L 357 της 21.12.2002, σ. 72 µε διορθωτικό στην ΕΕ L
2, 7.1.2003, σ. 39.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δηµιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου για την
ανάπτυξη της επαγγελµατικής καταρτίσεως

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
255 της συνθήκης, καθορίζονται στον 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 (8).

(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 εν λόγω κανονισµό.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 337/75 οι απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο ευρωπαϊκό
κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης,
καθώς και διάταξη σχετικά µε προσφυγές κατά της άρνησης
πρόσβασης σε έγγραφα.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ,και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πρέπει να εναρµονισθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συµβουλίου, της 10ης
Φεβρουαρίου 1975, περί δηµιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου
για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής καταρτίσεως (4) 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 (5) (εφεξής «γενικό
δηµοσιονοµικό κανονισµό») και ιδίως µε το άρθρο 185.
Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, το ευρωπαϊκό κέντρο για
την ανάπτυξη της επαγγελµατικής καταρτίσεως πρέπει να
εκδώσει δηµοσιονοµικό κανονισµό σύµφωνα µε 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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6). Κατά συνέπεια, ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1416/76 του Συµβουλίου, της 1ης
Ιουνίου 1976, περί των δηµοσιονοµικών διατάξεων που
εφαρµόζονται στο ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της
επαγγελµατικής καταρτίσεως (7), πρέπει να καταργηθεί αναδροµικά από της ενάρξεως ισχύος των δηµοσιονοµικών διατάξεων που θα εκδοθούν από το διοικητικό συµβούλιο του
εν λόγω κέντρου.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 82.
(2) Γνώµη που δόθηκε στις 27.3.2003 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 354/95 (ΕΕ L 41 της 23.2.2003, σ.
1).
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 (µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.)
(6) ΕΕ L 357 της 21.12.2002, σ. 72 (µε διορθωτικό στην ΕΕ L 2 της
7.1.2003, σ. 39.)
(7) ΕΕ L 164 της 24.6.1976, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1948/93 (ΕΕ L 181 της
23.7.1993, σ. 15).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. τα άρθρα 10, 11, 12 και 12α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
1.
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του κέντρου αποτελούν
αντικείµενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό έτος που συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος και εγγράφονται στον προϋπολογισµό του κέντρου, που περιλαµβάνει πίνακα του προσωπικού.
2.
Ο προϋπολογισµός του κέντρου είναι ισοσκελισµένος ως
προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
Άρθρο 11
1.
Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
εκπονείται από το διευθυντή, συντάσσει την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του κέντρου για το επόµενο
οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περιλαµβάνει σχέδιο του πίνακα του προσωπικού, διαβιβάζεται από
το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή, το αργότερο την 31η
Μαρτίου.
(8) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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2.
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.

κού έτους στον υπόλογο της Επιτροπής. Ο υπόλογος της Επιτροπής προβαίνει στην ενοποίηση των προσωρινών λογαριασµών των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα µε το άρθρο 128 του γενικού δηµοσιονοµικού
κανονισµού.

3.
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 το γενικό
προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της
συνθήκης.

3.
Το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς του κέντρου, µε έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους διαβιβάζεται επίσης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

4.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το
κέντρο.

4.
Με την παραλαβή των παρατηρήσεων εκ µέρους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του κέντρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
129 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διευθυντής
καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς του κέντρου υπό
την ευθύνη του και τους διαβιβάζει για γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο.

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα
προσωπικού του κέντρου.
5.
Ο προϋπολογισµός του κέντρου εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί, το συντοµότερο
δυνατόν, στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που µπορεί να έχει σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του
προϋπολογισµού του, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η
µίσθωση ή η απόκτηση ακινήτων. Ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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.
Άρθρο 12
1.
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο κέντρο θεσπίζονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Μπορούν να αποκλίνουν από το
δηµοσιονοµικό κανονισµό-πλαίσιο (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 στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*) µόνον εάν το
απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του κέντρου και µε
προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.

5.
Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει γνωµοδότηση σχετικά
µε τους οριστικούς λογαριασµούς του κέντρου.
6.
Ο διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς λογαριασµούς,
συνοδευόµενους µε τη γνωµοδότηση του διοικητικού συµβουλίου το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο διευθυντής απευθύνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο. Απευθύνει την απάντηση αυτή επίσης στο διοικητικό
συµβούλιο.
9.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
10.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, χορηγεί
πριν από την 30ή Απριλίου του έτους Ν + 2 απαλλαγή στο
διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Ν.
(*) ΕΕ L 357. 31.12.2002 σ. 72, µε διορθωτικό στην ΕΕ L 2
της 7.1.2003, σ. 39»·
2. παρεµβάλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

Άρθρο 12α

«Άρθρο 12β

1.

1.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του κέντρου και
την διαβιβάζει τη 15η Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του κέντρου.

2.
Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος
που έληξε, ο υπόλογος του κέντρου κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση επί της
δηµοσιονοµικής και χρηµατοδοτικής διαχείρισης του οικονοµι-
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2.
Το κέντρο διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.».
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3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το κέντρο κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,
επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου, βάσει των όρων που προβλέπονται στα
άρθρα 195 και 230 της συνθήκης αντίστοιχα.

3. προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
(*) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(**) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 41.».

«Άρθρο 14α
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 που κατέχονται από το κέντρο.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός
έξι µηνών από της ενάρξεως ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1655/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής καταρτίσεως και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1416/76 (**).

Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1416/76 καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των δηµοσιονοµικών διατάξεων που εκδίδονται
από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/659/∆ΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/∆ΕΥ σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust προκειµένου
να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:

Η απόφαση 2002/187/∆ΕΥ τροποποιείται ως εξής:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 και
το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

1. Τα άρθρα 35, 36 και 37 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Άρθρο 35

την πρωτοβουλία της Επιτροπής (1),

Κατάρτιση του προϋπολογισµού
2

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Eurojust αποτελεί όργανο που έχει συσταθεί δυνάµει της
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγείται πράγµατι από το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς η διαχείριση των δαπανών της Eurojust, οι οποίες
χρηµατοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισµό, γίνεται
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες και τις διαδικασίες
που εφαρµόζονται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 4 της
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ορισµένες διατάξεις της απόφασης 2002/187/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε τη
σύσταση της Eurojust προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος (4) πρέπει
συνεπώς να εναρµονισθούν 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 (εφεξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός») (5).
Η απόφαση 2002/187/∆ΕΥ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως:

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 67.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27. Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.
(4) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 µε διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της
30.1.2003, σ. 43.

1.
Κάθε έτος το συλλογικό σώµα, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον διοικητικό διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών της Eurojust
για το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περιλαµβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται από το συλλογικό σώµα στην Επιτροπή στις 31 Μαρτίου το αργότερο.
2.
Βάσει της κατάστασης προβλέψεων η Επιτροπή προτείνει
στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το ποσό της ετήσιας επιδότησης, καθώς και τις θέσεις
απασχόλησης µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα, καταθέτει δε
το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 272 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
3.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
πιστώσεις για την επιδότηση που προορίζεται για την Eurojust
και ορίζει τις θέσεις απασχόλησης µόνιµου ή προσωρινού
χαρακτήρα στο πλαίσιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του
καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.
4.
Πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, το συλλογικό σώµα της Eurojust εγκρίνει τον προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανοµένου του πίνακα προσωπικού όπως ορίζεται στο
άρθρο 34 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, βάσει της ετήσιας επιδότησης και των θέσεων απασχόλησης που εγκρίθηκαν από την
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, προσαρµόζοντάς τον στις διάφορες εισφορές που χορηγούνται στην Eurojust και στα ποσά
που προέρχονται από άλλες πηγές.
Άρθρο 36
Εκτέλεση του προϋπολογισµού και απαλλαγή
1.
Ο διοικητικός διευθυντής εκτελεί ως διατάκτης τον προϋπολογισµό της Eurojust. Ενηµερώνει το συλλογικό όργανο
για την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
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2.
Ο υπόλογος της Eurojust 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
ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα µε το
άρθρο 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.
3.
Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο στις 31 Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασµούς της Eurojust,
συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και
οικονοµική διαχείριση του εν λόγω οικονοµικού έτους. Η
έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του
συγκεκριµένου οικονοµικού έτους διαβιβάζεται επίσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
4.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση µε τους προσωρινούς
λογαριασµούς της Eurojust, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 129 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διοικητικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς
της Eurojust µε δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώµης στο συλλογικό σώµα της Eurojust.
5.
Το συλλογικό σώµα της Eurojust διατυπώνει τη γνώµη
του για τους οριστικούς λογαριασµούς της Eurojust.
6.
Ο διοικητικός διευθυντής της Eurojust διαβιβάζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το
Ελεγκτικό Συνέδριο αυτούς τους οριστικούς λογαριασµούς,
συνοδευόµενους από τη γνώµη του συλλογικού σώµατος της
Eurojust, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό
έτος που έληξε.
7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.
Ο διοικητικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του το αργότερο στις
30 Σεπτεµβρίου. Επίσης, αποστέλλει αυτή την απάντηση στο
συλλογικό σώµα της Eurojust.
9.
Ο διοικητικός διευθυντής της Eurojust, ενεργώντας υπό
την εξουσία του συλλογικού σώµατος και του προέδρου του,
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ'αίτησή του, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού
δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται
για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
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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 διοικητικού διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους N.
Άρθρο 37
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στον προϋπολογισµό
1.
Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στον
προϋπολογισµό της Eurojust εγκρίνονται οµόφωνα από το
συλλογικό όργανο, έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή.
Οι διατάξεις αυτές µπορούν να αποκλίνουν από τον κανονισµό
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης
Νοεµβρίου 2002, για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµούπλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό που
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*), µόνον εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας της Eurojust και µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.
(*) ΕΕ L 357 της 21.12.2002, σ. 72 µε διορθωτικό στην ΕΕ
L 2 της 7.1.2003, σ. 39.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Η ευθύνη δηµιουργίας συστηµάτων και διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου, που ενδείκνυνται για την άσκηση των
καθηκόντων του, βαρύνει τον διατάκτη.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ηµέρα του
µήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. DRYS
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΕΩΝ
1. ∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή υπενθυµίζουν ότι στον προϋπολογισµό των οργανισµών του άρθρου 185 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού µπορεί να περιληφθεί εθελούσια χρηµατοδοτική συνεισφορά του κράτους µέλους υποδοχής.
2. ∆ήλωση
Είναι άκρως επιθυµητό να καταβάλουν τα αρµόδια όργανα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το θέµα της οριστικής έδρας των νέων οργανισµών να ρυθµιστεί το συντοµότερο δυνατόν.
3. ∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο καλούν την Επιτροπή, σε περίπτωση αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού κανονισµού-πλαισίου των οργανισµών του άρθρου 185 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού,
να έρχεται προηγουµένως σε διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Η Επιτροπή δεσµεύεται να τους υποβάλει το σχέδιό της προκειµένου να λάβει τη γνώµη τους.
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