
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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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) Με την έναρξη ισχύος του κανονισµού, (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζε-
ται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των (4) εγκαταλείπεται η έννοια του εκ των προτέρων κεν-
τρικού δηµοσιονοµικού ελέγχου υπέρ περισσότερο σύγχρο-
νων συστηµάτων ελέγχου.

(2) Φαίνεται δέον το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών να
διαθέτει συστήµατα ελέγχων ανάλογου επιπέδου µε τα
συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τα κοινοτικά θεσµικά
όργανα.

(3) Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωµα πρό-
σβασης 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).

(4) 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 σύµ-
φωνους µε τον προαναφερθέντα κανονισµό.

(5) 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

εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο Κοι-
νοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, καθώς και διάταξη προ-
σφυγής κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

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 Κοι-
νοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (*), εφαρµόζε-
ται στα έγγραφα που έχει στην κατοχή του το γραφείο.

2. Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τους κανόνες εφαρ-
µογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός προθε-
σµίας 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, αντί-
στοιχα.

(*) 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»

(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 τελευ-

ταία από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 28.10.1995, σ. 3).
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β) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. Στο πλαίσιο του γραφείου δηµιουργείται θέση εσω-
τερικού ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά
του, τηρώντας τα προσήκοντα διεθνή πρότυπα. Ο εσωτε-
ρικός ελεγκτής που διορίζεται από τον πρόεδρο είναι
υπεύθυνος έναντι αυτού για την επαλήθευση της εύρυθµης
λειτουργίας των συστηµάτων και των διαδικασιών εκτέ-
λεσης 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

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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