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РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1650/2003 

від 28 червня 2003 року  

про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту сортів рослин на рівні 

Співтовариства 

 

 

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,  

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського 

Співтовариства і, зокрема, його статтю 308, 

Беручи до уваги пропозицію Комісії(
1
), 

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту(
2
), 

Беручи до уваги висновок Рахункової палати(
3
), 

Оскільки: 

(1) Після набуття чинності Регламентом Ради (ЄC, 

Євратом) №1605/2002 від 25 червня 2002 року про 

фінансове врегулювання загального бюджету 

Європейських Співтовариств(
4
), концепція 

централізованого прогнозованого фінансового контролю 

була замінена на більш сучасні системи контролю та 

аудиту. 

(2) Рівень систем контролю та аудиту Бюро 

Співтовариства з питань сортів рослин є подібним до 

рівня систем контролю та аудиту установ Співтовариства.  

(3) Загальні принципи і обмеження, якими визначається 

передбачене статтею 255 Договору право доступу до 

документів, були закріплені Регламентом Європейського 

Парламенту і Ради (ЄС) № 1049/2001 від 30 травня 2001 

року про відкритий доступ до документів Європейського 

Парламенту, Ради та Комісії(
5
). 

(4) Під час прийняття Регламенту (ЄС) № 1049/2001 ці 

три установи, шляхом укладення спільної декларації, 

дійшли згоди про те, що агенції та подібні до них 

організації повинні запроваджувати норми відповідно до 

зазначеного Регламенту. 

(5) Отже, до Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 

липня 1994 року про запровадження порядку захисту 

сортів рослин на рівні Співтовариства(
6
) належить 

включити положення, необхідні для прийняття 

Регламенту (ЄС) № 1049/2001, що застосовується до 

Бюро Співтовариства з питань сортів рослин, а також 

положення про право на оскарження відмови у наданні 

доступу до документів.  

(6) Таким чином, до Регламенту (ЄС) № 2100/94 мають 

бути внесені відповідні зміни, 

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
(

1
) ОВ C 331 E, 31.12.2002, С. 69. 

(
2
) Висновок, ухвалений 27.3.2003 (ще не опублікований в 

Офіційному віснику). 

(
3
) ОВ C 285, 21.11.2002, С. 4. 

(
4
) ОВ L 248, 16.9.2002, С. 1, з переліком виправлень в ОВ L 25, 

30.1.2003, С. 43. 

(
5
) ОВ L 145, 31.5.2001, С. 43. 

(
6
) ОВ L 227, 1.9.1994, с. 1. Регламент з останніми змінами, 

внесеними Регламентом (ЄС) № 2506/95 (ОВ L 258, 28.10.1995, 

С. 3). 

Стаття 1 

До Регламенту (ЄС) № 2100/94 було внесено такі зміни: 

1. Включено таку статтю: 

 

"Стаття 33a 

Доступ до документів 

1. Регламент (ЄС) № 1049/2001 Європейського 

Парламенту і Ради від 30 травня 2001 року про відкритий 

доступ до документів Європейського Парламенту, Ради і 

Комісії(
7
) застосовується до документів, що зберігаються 

в Бюро. 

2. Адміністративна рада приймає положення про 

практичний порядок застосування Регламенту (ЄС) № 

1049/2001 протягом шести місяців після набуття чинності 

Регламентом Ради (ЄС) № 1650/2003 від 18 червня 2003 

року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2100/94 

про запровадження порядку захисту сортів рослин на 

рівні Співтовариства(
8
) 

3. Оскарження рішень, що приймаються Бюро на підставі 

статті 8 Регламенту (ЄС) № 1049/2001 можуть подаватись 

до Омбудсмена або до Суду за умов, передбачених 

відповідно статтями 195 і 230 Договору. ”  

2. До статті 111 вносяться такі зміни: 

(a) Назва замінюється таким текстом:  

"Аудит і контроль" 

(b) Пункт 111(1) замінюється таким текстом: 

"1. В рамках Бюро започатковується функція 

внутрішнього аудиту, який повинен проводитись з 

дотриманням відповідних міжнародних стандартів. На 

призначеного Головою внутрішнього аудитора 

покладається відповідальність за контроль належного 

функціонування систем та процедур виконання бюджету 

Бюро.  

Внутрішній аудитор консультує Голову з питань 

управління ризиками, надаючи незалежні висновки щодо 

якості систем управління і контролю та надаючи 

рекомендації з метою покращення умов здійснення 

операцій та сприяння належному управлінню фінансами.  

Відповідальність за запровадження систем і процедур 

внутрішнього контролю, пристосованих для виконання 

задач останнього покладається на розпорядника." 

 

                                                 
(

7
) ОВ L 145, 31.5.2001, С. 43. 

(
8
) ОВ L 245, 29.9.2003, С. 28. 
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Стаття 2 

Цей Регламент набуває чинності у перший день наступного місяця після опублікування в Офіційному віснику Європейського 

Союзу. 

 

Цей Регламент є обов’язковим у повному обсязі та підлягає безпосередньому застосуванню на території всіх держав-членів.  

 

Вчинено у Люксембурзі, 18 червня 2003 року.  

За Раду 

Голова 

 

Дж. Дрис 

 

 

 

 


