Παράρτημα 1 του εγγράφου AC/14/02/17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ («η Απόφαση»)

1.

Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΚΓΦΠ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα τροποποιείται ώς
εξής:

Άρθρο 2 παράγραφος 1
Όλες οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα αποστέλλονται στο Γραφείο μέσω του δικτυακού τόπου
του (www.cpvo.europa.eu/main/), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (publicregister@cpvo.europa.eu),
ταχυδρομικώς ή με φαξ στην επίσημη διεύθυνση ή στον αριθμό φαξ που αναφέρεται στον δικτυακό
τόπο του Γραφείου και στην επίσημη εφημερίδα του.
Άρθρο 3 παράγραφος 3
Ο αιτών ενημερώνεται για τη συνέχεια που δίδεται στην αίτησή του από τον προϊστάμενο της
Μονάδας Νομικών Υποθέσεων ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του. Ο
προϊστάμενος της Μονάδας Νομικών Υποθέσεων αποστέλλει τις απαντήσεις στις αρχικές αιτήσεις προς
ενημέρωση στον πρόεδρο. Ο προϊστάμενος της Μονάδας Νομικών Υποθέσεων μπορεί να μεταβιβάσει
τις εξουσίες του σε υπάλληλο του Γραφείου που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.
Άρθρο 4
Ο πρόεδρος αποστέλλει τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις προς ενημέρωση στον προϊστάμενο της Μονάδας
Νομικών Υποθέσεων. Ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάσει τις εξουσίες του σε υπάλληλο του Γραφείου
που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.
Άρθρο 10
Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά τους ισχύοντες κανόνες οι οποίοι εγκρίθηκαν την 1η Απριλίου 2004
και αρχίζει να ισχύει την 9η Οκτωβρίου 2014.
2.

Εκτός όσων αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, η Απόφαση παραμένει αμετάβλητη και σε πλήρη
ισχύ, και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους που περιέχει.

3.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών
Ποικιλιών.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2014

Κα Bronislava Bátorová
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΚΓΦΠ
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