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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1821/2005
z dnia 8 listopada 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji
wykonawczych
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Komisja napotkała trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata do oddelegowania na stanowisko księgowego agencji wykonawczej.

(4)

Funkcję księgowego agencji wykonawczej można by
powierzyć członkowi personelu czasowego w znaczeniu
art. 2 lit. a) „Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich” ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (3).

(5)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
1653/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 określające status agencji wykonawczych odpowiedzialnych za niektóre
czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (1),
w szczególności jego art. 15,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,
uwzględniając opinię Rady,
uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Artykuł 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych odpowiedzialnych
za niektóre czynności dotyczące obsługi programów
wspólnotowych (2) stanowi, że komitet kierownictwa
mianuje księgowego agencji wykonawczej, który jest
urzędnikiem podlegającym statutowi.
Obowiązki księgowego agencji wykonawczej, określone
we wspomnianym art. 30, ograniczają się do budżetu
administracyjnego agencji, natomiast księgowy Komisji
jest odpowiedzialny za wszelkie zadania związane
z wykonywanym przez agencje wykonawcze budżetem
operacyjnym.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W art. 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004
w pierwszym ustępie zdanie wprowadzające otrzymuje
brzmienie:
„Komitet kierownictwa mianuje księgowego, który jest oddelegowanym urzędnikiem bądź zatrudnionym bezpośrednio
przez agencję członkiem personelu czasowego i który jest
odpowiedzialny za:”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r.
W imieniu Komisji
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji
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