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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2965/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Νοεµβρίου 1994

για τη δηµιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσηµη Εφηµερίδα

αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2610/95 του Συµβουλίου της 30ής Οκτω-
βρίου 1995

L 268 1 10.11.1995

►M2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου
2003

L 245 13 29.9.2003



▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2965/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Νοεµβρίου 1994

για τη δηµιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιµώντας:

ότι, µετά την απόφαση της 29ης Οκτωβρίου 1993 την οποία
έλαβαν µε κοινή συµφωνία οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων
των κρατών µελών συνερχόµενοι σε επίπεδο αρχηγών-κρατών
και κυβερνήσεων, σχετικά µε τον καθορισµό της έδρας
ορισµένων οργανισµών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων, καθώς και της Europol (1), οι αντιπρόσωποι των
κυβερνήσεων των κρατών µελών ενέκριναν µε κοινή συµφωνία
δήλωση σχετικά µε τη δηµιουργία, στις µεταφραστικές υπηρε-
σίες της Επιτροπής που είναι εγκατεστηµένες στο
Λουξεµβούργο, ενός Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της
Ένωσης, το οποίο θα πραγµατοποιεί τις µεταφραστικές εργασίες
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των οργανισµών και
υπηρεσιών των οποίων η έδρα ορίστηκε µε την απόφαση της
29ης Οκτωβρίου 1993, εξαιρουµένου του Ευρωπαϊκού Νοµισµα-
τικού Ιδρύµατος·

ότι η δηµιουργία ενός ειδικευµένου κέντρου αποτελεί πρακτική
λύση στο πρόβληµα της κάλυψης των µεταφραστικών αναγκών
σηµαντικού αριθµού οργανισµών διασκορπισµένων στο έδαφος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ότι είναι σκόπιµο το µεταφραστικό Κέντρο να διέπεται από
καθεστώς που θα του επιτρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε
οργανισµούς µε νοµική προσωπικότητα, διοικητική αυτονοµία
και ίδιο προϋπολογισµό, διατηρώντας παράλληλα οργανικό
δεσµό µε την Επιτροπή·

ότι, για την έκδοση του παρόντος κανονισµού, η συνθήκη δεν
προβλέπει άλλες εξουσίες εκτός από τις εξουσίες του άρθρου
235,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ιδρύεται Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ένωσης,
καλούµενο στο εξής «Κέντρο».

Άρθρο 2

1. Το Κέντρο παρέχει τις αναγκαίες µεταφραστικές υπηρεσίες
για τη λειτουργία των ακόλουθων οργανισµών:

— Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος,

— Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,

— Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών,

— Ευρωπαϊκός Οργανισµός Αξιολόγησης των Φαρµακευτικών
Προϊόντων,
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— Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγεία και την Ασφάλεια

κατά την Εργασία,

— Γραφείο Εναρµόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα),

— Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol) και Μονάδα
Ναρκωτικών της Europol.

Το Κέντρο και καθένας από τους ως άνω οργανισµούς θα ρυθµί-
σουν τις συγκεκριµένες µορφές της συνεργασίας τους.

2. Οι οργανισµοί που ιδρύει το Συµβούλιο, εκτός των αναφερο-
µένων στην παράγραφο 1, µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις
υπηρεσίες του Κέντρου βάσει διακανονισµών που θα συµφων-
ηθούν µε το Κέντρο.

3. Τα θεσµικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που διαθέτουν
ήδη δική τους µεταφραστική υπηρεσία µπορούν να χρησιµο-
ποιούν ενδεχοµένως, σε εκούσια βάση, τις υπηρεσίες του
Κέντρου κατόπιν συµφωνίας των µερών για την προσφυγή στις
υπηρεσίες του.

4. Το Κέντρο συµµετέχει πλήρως στις εργασίες της ∆ιοργα-
νικής Επιτροπής για τη µετάφραση.

Άρθρο 3

1. Το Κέντρο έχει νοµική προσωπικότητα.

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Κέντρο διαθέτει
σε όλα τα κράτη µέλη την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα
που αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες στα νοµικά
πρόσωπα.

Άρθρο 4

1. Το Κέντρο διευθύνεται από διοικητικό συµβούλιο αποτε-
λούµενο από:

α) έναν αντιπρόσωπο καθενός από τους οργανισµούς που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 οιοσδήποτε διακανονισµός
βάσει του άρθρου 2 µπορεί να προβλέπει την εκπροσώπηση
του οργανισµού ο οποίος είναι µέρος αυτού του διακανονι-
σµού·

β) έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

γ) δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής και

δ) έναν αντιπρόσωπο από κάθε θεσµικό όργανο και από κάθε
όργανο, τα οποία διαθέτουν δικές τους µεταφραστικές υπηρε-
σίες και έχουν συνάψει µε το Κέντρο συµφωνία συνεργασίας
σε εκούσια βάση.

2. ∆ιορίζονται αναπληρωτές των αντιπροσώπων που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, για να τους αντικαθιστούν σε
περίπτωση απουσίας τους.

3. Ένας από τους αντιπροσώπους της Επιτροπής ασκεί την
προεδρία του διοικητικού συµβουλίου.

Άρθρο 5

1. Η διάρκεια της θητείας των µελών του διοικητικού συµβου-
λίου είναι τριετής.

2. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να
ανανεωθεί.
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Άρθρο 6

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συµβούλιο τουλάχι-
στον δύο φορές ετησίως και κάθε φορά που ζητείται η
σύγκλησή του από το ένα τρίτο τουλάχιστον των µελών τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε
την πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του.

3. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου διαθέτει µία ψήφο.

4. Ο Πρόεδρος δεν ψηφίζει.

Άρθρο 7

Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει τον εσωτερικό του κανονισµό.

Άρθρο 8

1. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα
εργασίας του Κέντρου, βάσει σχεδίου που εκπονείται από τον
διευθυντή.

2. Το πρόγραµµα µπορεί να προσαρµόζεται κατά τη διάρκεια
του έτους µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων του Κέντρου και την διαβιβάζει τη 15η Ιουνίου
το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους Οργανισµούς που
προβλέπονται στο άρθρο 2.

4. Το Κέντρο διαβιβάζει κατ' έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα
πορίσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 9

1. Το Κέντρο τίθεται υπό την εποπτεία διευθυντή ο οποίος
διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο προτάσει της Επιτροπής.
Η διάρκεια της θητείας του διευθυντή είναι πενταετής και µπορεί
να ανανεωθεί.

2. Ο διευθυντής είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Κέντρου.
Είναι υπεύθυνος για τα εξής:

— κατάλληλη εκπόνηση και εφαρµογή του προγράµµατος εργα-
σίας και των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου,

— τρέχοντα διοικητικά θέµατα,
— εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Κέντρο,
— εκτέλεση του προϋπολογισµού,
— θέµατα προσωπικού,
— προετοιµασία των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου.

3. Ο διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συµβούλιο.

Άρθρο 10

1. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Κέντρου αποτελούν αντικεί-
µενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο συµπίπτει
µε το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό
του Κέντρου.

2. α) Ο προϋπολογισµός του Κέντρου πρέπει να είναι ισοσκελι-
σµένος ως προς τα έξοδα και τις δαπάνες.

β) Τα έσοδα του Κέντρου περιλαµβάνουν τις πληρωµές που
πραγµατοποιούν οι Οργανισµοί που εξυπηρετούνται από το
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Κέντρο καθώς και τα θεσµικά όργανα και Οργανισµοί µε τα
οποία συµφωνήθηκε συνεργασία έναντι των παρεχόµενων
υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων διαθε-
σµικού χαρακτήρα, καθώς και κοινοτική επιδότηση.

3. Οι δαπάνες του Κέντρου περιλαµβάνουν τις αµοιβές του
προσωπικού, τις δαπάνες διοικητικής φύσης και υποδοµής, καθώς
και τα έξοδα λειτουργίας.

Άρθρο 11

1. Πριν από την προβλεπόµενη στο άρθρο 19 επανεξέταση,
κάθε οργανισµός που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο
οποίος συναντά δυσκολίες συνδεόµενες µε την παροχή υπηρε-
σιών από το Κέντρο µπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο προς
αναζήτηση των καταλληλότερων λύσεων.

2. Εάν δεν εξευρεθούν τέτοιες λύσεις εντός τριών µηνών, ο
ενδιαφερόµενος οργανισµός µπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή
δεόντως αιτιολογηµένη ανακοίνωση, ώστε αυτή να µπορέσει να
λάβει τα αναγκαία µέτρα και, ενδεχοµένως, να διοργανώσει, υπό
την αιγίδα και µε τη συνδροµή του Κέντρου, συστηµατικότερη
προσφυγή σε τρίτους για τη µετάφραση των σχετικών εγγράφων.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή παρέχει στο Κέντρο, βάσει διακανονισµών που θα
πρέπει να συναφθούν µε το Κέντρο, έναντι απόδοσης δαπανών,
την ακόλουθη συνδροµή:

1. υπηρεσίες στήριξης: ορολογία, βάσεις δεδοµένων, τεκµη-
ρίωση, αυτόµατη µετάφραση, εκπαίδευση και µητρώα
ανεξαρτήτων µεταφραστών καθώς και απόσταση υπαλλήλων
σε θέσεις εργασίας του Κέντρου·

2. διαχείριση των βασικών διοικητικών υπηρεσιών: καταβολή
µισθών, υγειονοµική ασφάλιση, συστήµατα συνταξιοδότησης,
διοργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών.

Άρθρο 13

1. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Κέντρου αποτελούν αντικεί-
µενο προβλέψεων για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο συµπίπτει
µε το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό
του Κέντρου, που περιλαµβάνει πίνακα του προσωπικού.

2. Ο προϋπολογισµός του Κέντρου πρέπει να είναι ισοσκελι-
σµένος ως προς τα έξοδα και τις δαπάνες.

3. Κάθε έτος, το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που
εκπονείται από το διευθυντή, συντάσσει την κατάσταση των
προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του κέντρου για το επόµενο
οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περι-
λαµβάνει σχέδιο του πίνακα του προσωπικού, διαβιβάζεται από
το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή, το αργότερο την 31η
Μαρτίου.

4. Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (που καλούνται
εφεξής «αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή») µε το προσχέδιο
του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει
στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον
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πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από το γενικό
προϋπολογισµό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της
συνθήκης.

6. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις πιστώ-
σεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το Κέντρο.

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή καθορίζει τον πίνακα
του προσωπικού του Κέντρου.

7. Ο προϋπολογισµός του Κέντρου εγκρίνεται από το διοικη-
τικό συµβούλιο. Καθίσταται οριστικός µετά την οριστική
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσαρµόζεται ενδεχοµένως σύµφωνα µε αυτόν τον τελευταίο.

8. Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο
δυνατόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή
του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που µπορεί να έχει σηµαντικές
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του προϋπολογι-
σµού, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η µίσθωση ή η
απόκτηση ακινήτων. Ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρµόδιας για τον προϋπολο-
γισµό αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του για διατύπωση
γνώµης, διαβιβάζει τη γνώµη αυτή στο διοικητικό συµβούλιο
εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία κοινο-
ποίησης του σχεδίου.

Άρθρο 14

1. Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του Κέντρου.

2. Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που
έληξε ο υπόλογος του Κέντρου κοινοποιεί τους προσωρινούς
λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση επί της δηµοσιο-
νοµικής και χρηµατοδοτικής διαχείρισης του οικονοµικού έτους
στον υπόλογο της Επιτροπής. Ο υπόλογος της Επιτροπής
προβαίνει στην ενοποίηση των προσωρινών λογαριασµών των
θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών δυνάµει
του άρθρου 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.

3. Το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που
έληξε ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς
λογαριασµούς του Κέντρου, µε έκθεση για τη δηµοσιονοµική
και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους, στο Ελεγ-
κτικό Συνέδριο. Η έκθεση για τη δηµοσιονοµική και
οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους διαβιβάζεται
επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

4. Με την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου σχετικά µε τους προσωρινούς λογαριασµούς του κέντρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του γενικού δηµοσιονο-
µικού κανονισµού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς
λογαριασµούς του κέντρου υπό την ευθύνη του και τους
διαβιβάζει για γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο.

5. Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του σχετικά
µε τους οριστικούς λογαριασµούς του Κέντρου.

6. Ο διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς λογαριασµούς,
συνοδευόµενους από τη γνωµοδότηση του διοικητικού συµβου-
λίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που
έληξε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή
και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8. Ο διευθυντής απευθύνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση
στις παρατηρήσεις του την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο.
Απευθύνει επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό συµβούλιο.
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9. Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ'
αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3
του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε πληροφορία που
απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής
του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από σύσταση του
Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν
από τις 30 Απριλίου του έτους N+2 απαλλαγή στο διευθυντή για
την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.

Άρθρο 15

Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο Κέντρο
θεσπίζονται από το διοικητικό συµβούλιο, έπειτα από διαβού-
λευσηµε την Επιτροπή. Μπορούν να αποκλίνουν από τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της
19ης Νοεµβρίου 2002 για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονι-
σµού-πλαισίου για τους κοινοτικούς Οργανισµούς του άρθρου
185 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβου-
λίου, ο οποίος θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό που
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων (1), µόνο εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας
του Κέντρου και µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.

Άρθρο 16

Το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων εφαρµόζεται στο Κέντρο.

Άρθρο 17

1. Το προσωπικό του Κέντρου υπόκειται στους κανονισµούς
και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το
λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Το Κέντρο ασκεί έναντι του προσωπικού τους τις εξουσίες
που έχουν ανατεθεί στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.

3. Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει, κατόπιν συµφωνίας µε
την Επιτροπή, τις κατάλληλες διατάξεις εφαρµογής προκειµένου
να διασφαλίζεται, µεταξύ άλλων, το απόρρητο ορισµένων εργα-
σιών.

Άρθρο 18

1. Η συµβατική ευθύνη του Κέντρου διέπεται από το δίκαιο
που εφαρµόζεται στην εκάστοτε σύµβαση.

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο να
αποφαίνεται δυνάµει ρήτρας διαιτησίας που περιλαµβάνεται στις
συµβάσεις που συνάπτει το Κέντρο.

2. Στο πεδίο της εξωσυµβατικής ευθύνης, το Κέντρο
αποκαθιστά, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του δικαίου που είναι
κοινές στα δίκαια των κρατών µελών, τις ζηµίες που προξενεί το
ίδιο ή οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό του κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο επί
των διαφορών ως προς τις σχετικές αποζηµιώσεις.

3. Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων ή του λοιπού
προσωπικού του Κέντρου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις
που εφαρµόζονται σε αυτούς.
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Άρθρο 18α

1. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (1) εφαρµόζεται στα
έγγραφα που κατέχονται από το Κέντρο.

2. Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρ-
µογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι µηνών
από της ενάρξεως ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1645/2003
του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 για τη δηµιουργία Μεταφρα-
στικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

3. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το Κέντρο κατ' εφαρ-
µογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή ή προσφυγής
ενώπιον του ∆ικαστηρίου βάσει των όρων που προβλέπονται
στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης αντίστοιχα.

Άρθρο 19

Οι λεπτοµέρειες λειτουργίας του Κέντρου, όπως καθορίζονται
στον παρόντα κανονισµό, µπορούν να επανεξετασθούν από το
Συµβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής και αφού δώσει τη
γνώµη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το αργότερο τρία έτη
µετά τη λήξη της εναρκτήριας περιόδου του Κέντρου, που δεν
θα υπερβεί τα τρία δηµοσιονοµικά έτη.

Άρθρο 20

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εβδόµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
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∆ΗΛΩΣΗ 1

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συµβούλιο αποδίδει ύψιστη σπουδαιότητα στην εξασφάλιση της
ορθής εφαρµογής των αρχών της αποτελεσµατικότητας και της οικονο-
µίας.

Εν προκειµένω, υπενθυµίζει ότι ο δηµοσιονοµικός κανονισµός περι-
λαµβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

«Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού πρέπει να χρησιµοποιούνται
σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, και
ιδίως της οικονοµίας και της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας.
Θα πρέπει να τίθενται ποσοτικοί στόχοι και να εξασφαλίζεται η
παρακολούθηση της εφαρµογής τους.

Για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, το δηµοσιονοµικό δελτίο
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την πρέπουσα αιτιολόγηση του ποσού
της κοινοτικής παρέµβασης, θεµελιωµένη, ενδεχοµένως, µε τη
βοήθεια των κατάλληλων στατιστικών στοιχείων.»
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∆ΗΛΩΣΗ 2

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με την ευκαιρία της δηµιουργίας του Μεταφραστικού Κέντρου, το
Συµβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι αποδίδουν ιδιαίτερη
σηµασία στο να επιτρέπει η οργάνωση του Κέντρου την ίση µεταχείριση
των επίσηµων γλωσσών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων που διέπουν το γλωσσικό καθεστώς των διαφόρων
οργάνων για τα οποία λειτουργεί το Κέντρο.
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∆ΗΛΩΣΗ 3

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή κρίνουν ότι, λόγω των καθηκόντων του και
της δοµής του προϋπολογισµού του, το Μεταφραστικό Κέντρο πρέπει να
χρησιµοποιεί όσον το δυνατόν ελαστικότερες διαδικασίες διαχείρισης
του προσωπικού, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την εκτέλεση της αποστολής
του.
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∆ΗΛΩΣΗ 4

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή:

— να υποβάλει, πριν από τα τέλη του 1994, έκθεση στην οποία θα εξετά-
ζεται κατά πόσον εξακολουθούν να δικαιολογούνται οι διατάξεις του
άρθρου 5 του παραρτήµατος VIII του Κανονισµού Υπηρεσιακής
Κατάστασης, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της σχέσης κόστους/αποτε-
λεσµατικότητας,

— να υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις για τη µεταρρύθµιση των
διατάξεων αυτών µε βάση την προαναφερόµενη έκθεση.
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∆ΗΛΩΣΗ 5

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 17

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, παρά την ύπαρξη σοβαρών
επιφυλάξων, συµφωνεί µε τη συµβιβαστική λύση για το άρθρο 17, ώστε
να µην διακυβεύσει τη συναίνεση των κρατών µελών και την έναρξη
των εργασιών του Κέντρου. Θεωρεί ότι εξακολουθεί να επιβάλλεται
επειγόντως η αναθεώρηση της αµφισβητούµενης διάταξης. Παρέχοντας
τη συγκατάθεσή της, ενεργεί µε την ελπίδα ότι το αίτηµα που διατυ-
πώθηκε σήµερα θα απολήξει εν τέλει σε αντίστοιχες προτάσεις της
Επιτροπής.
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∆ΗΛΩΣΗ 6

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή θα αναλάβει την πρωτοβουλία, εντός των αρµοδιοτήτων της,
να προτείνει στα πλαίσια της οµάδας των διοικητικών προϊσταµένων να
συσταθεί σύντοµα, υπό την αιγίδα της οµάδας αυτής, µια διοργανική
επιτροπή για τη µετάφραση µε έργο την προώθηση του συντονισµού
µεταξύ των µεταφραστικών υπηρεσιών των διαφόρων θεσµικών οργάνων,
περιλαµβανοµένου του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
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