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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1650/2003
z dnia 18 czerwca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,
uwzględniając wniosek Komisji1;
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot
Europejskich4, zamysł scentralizowanej kontroli finansowej ex ante został zastąpiony bardziej
nowoczesnymi systemami kontroli i audytu.

(2)

Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin powinien posiadać systemy kontroli i audytu porównywalne do
systemów instytucji wspólnotowych.

(3)

Zasady ogólne i ograniczenia regulujące prawo dostępu do dokumentów przewidziane w art. 255 Traktatu
zostały przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30
maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i
Komisji5.

(4)

Podczas przyjmowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, trzy instytucje uzgodniły we wspólnej
deklaracji, że agencje i podobne organy powinny stosować zasady zgodne z zasadami we wspomnianym
rozporządzeniu.

(5)

Do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu
ochrony odmian roślin6 należy zatem włączyć właściwe przepisy w celu umożliwienia zastosowania
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 do Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin, jak również przewidzieć
prawo do odwołania od odmowy dostępu do dokumentów.

(6)

Dlatego, rozporządzenie (WE) nr 2100/94 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 2100/94 wprowadza się następujące zmiany:
1.

1

Dodaje się art. 33a w brzmieniu:

Dz.U. C 331 E z 31.12.2002, str. 69.
Opinia wydana dnia 27 marca 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3
Dz.U. C 285 z 21.11.2002, str. 4.
4
Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 43.
5
Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
6
Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L
258 z 28.10.1995, str. 3).
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„Artykuł 33a
Dostęp do dokumentów
1.
Rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji* stosuje się do
dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu.
2.
Rada Administracyjna przyjmuje uzgodnienia praktyczne dotyczące wykonania rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr
1650/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin**.
3.
Decyzje podjęte przez Urząd na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być
przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub skargi przed Trybunałem Sprawiedliwości, na
warunkach ustanowionych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.”
_________
*
Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
**
Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 28.”
2.

W art. 111 wprowadza się następujące zmiany:
a)

Tytuł otrzymuje brzmienie:
„Audyt i kontrola”

b)

W art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
W Urzędzie zostaje stworzony audyt wewnętrzny, który należy przeprowadzać zgodnie z
odpowiednimi standardami międzynarodowymi. Rewident wewnętrzny, wyznaczony przez
przewodniczącego, jest przed nim odpowiedzialny za weryfikację właściwego funkcjonowania
systemów i procedur Urzędu w zakresie wykonania budżetu.
Wewnętrzny rewident doradza przewodniczącemu w sprawach związanych z ryzykiem, poprzez
wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemu zarządzania i kontroli oraz przez
wydawanie zaleceń, mających na celu poprawę warunków wykonywania operacji oraz wspieranie
należytego zarządzania finansami.
Odpowiedzialność z wprowadzenie systemów i procedur kontroli wewnętrznej dostosowanych do
wykonywania zadań spoczywa na urzędniku zarządzającym.”
Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach
Członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2003 r.

W imieniu Rady
G. DRYS
Przewodniczący

