
VERORDENING (EG) Nr. 1650/2003 VAN DE RAAD

van 18 juni 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van de Rekenkamer (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met de inwerkingtreding van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen (4), wordt
de gecentraliseerde financiële controle vooraf afgeschaft
en vervangen door modernere controlesystemen.

(2) Het is wenselijk dat het Communautair Bureau voor
plantenrassen over controlesystemen beschikt die ver-
gelijkbaar zijn met die welke door de Europese instellin-
gen worden gebruikt.

(3) De algemene beginselen en de beperkingen die van toe-
passing zijn op het recht op toegang tot documenten in
de zin van artikel 255 van het Verdrag, zijn vastgelegd
in Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toe-
gang van het publiek tot documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie (5).

(4) Bij de aanneming van Verordening (EG) nr. 1049/2001
zijn de drie instellingen in een gemeenschappelijke ver-
klaring overeengekomen dat de agentschappen en soort-
gelijke organen ten aanzien van de toegang tot hun
documenten voorschriften dienen te hebben die in over-
eenstemming zijn met deze verordening.

(5) Daarom moeten in Verordening (EG) nr. 2100/94 van
de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire
kwekersrecht (6) de nodige bepalingen worden opge-
nomen om het Communautair Bureau voor plantenras-

sen binnen de werkingssfeer van Verordening (EG) nr.
1049/2001 te brengen, en moet bovendien een bepaling
inzake beroep bij de rechter worden toegevoegd om de
beroepsmogelijkheden bij een weigering om toegang te
verlenen, te waarborgen.

(6) Verordening (EG) nr. 2100/94 moet derhalve worden
gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2100/1994 wordt als volgt gewijzigd:

1. het volgende artikel 33 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 33 bis

Toegang tot documenten

1. Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang
van het publiek tot documenten van het Europees Parle-
ment, de Raad en de Commissie (*) is van toepassing op de
documenten die bij het Bureau berusten.

2. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van Ver-
ordening (EG) nr. 1650/2003 van de Raad van 18 juni
2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94
inzake het communautaire kwekersrecht (**) stelt de raad
van bestuur de toepassingsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1049/2001 vast.

3. Tegen de beslissingen van het Bureau uit hoofde van
artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan beroep
worden ingesteld, door middel van een klacht bij de
Ombudsman of door middel van een beroep bij het Hof
van Justitie, volgens de voorwaarden van respectievelijk
artikel 195 en artikel 230 van het Verdrag.

(*) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
(**) PB L 245 van 29.9.2003, blz. 28.”;

2. artikel 111 wordt als volgt gewijzigd:

a) het opschrift wordt vervangen door:

„Controle”;

(1) PB C 331 E van 31.12.2002, blz. 69.
(2) Advies uitgebracht op 27 maart 2003 (nog niet in het Publicatie-

blad verschenen).
(3) PB C 285 van 21.11.2002, blz. 4.
(4) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1 (Rectificatie in PB L 25 van

30.1.2003, blz. 43.
(5) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
(6) PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij

Verordening (EG) nr. 2506/95 (PB L 258 van 28.10.1995, blz. 3).
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b) lid 1 wordt vervangen door:

„1. Bij het Bureau wordt de functie van intern con-
troleur gecreëerd, die moet worden uitgeoefend met
inachtneming van de geldende internationale normen.
De interne controleur wordt benoemd door de voorzit-
ter en legt tegenover hem verantwoording af over de
controle op de goede werking van de systemen en pro-
cedures voor de uitvoering van de begroting.

De interne controleur adviseert de voorzitter bij het
beheersen van de risico's door onafhankelijke adviezen
uit te brengen over de kwaliteit van de beheer- en con-
trolesystemen en aanbevelingen te formuleren ter ver-

betering van de uitvoeringsvoorwaarden van de ver-
richtingen en ter bevordering van een goed financieel
beheer.

De ordonnateur is belast met het invoeren van interne
controlesystemen en -procedures die zijn toegesneden
op de uitvoering van zijn taken.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de
maand volgende op die van haar bekendmaking in het Publica-
tieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselyk in elke
lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2003.

Voor de Raad

De voorzitter
G. DRYS
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