
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 31.)

a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

(2006/70/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 218. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerző-
désre és különösen annak 131. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 21. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság biztonsági rendelkezéseit a Bizottság eljárási
szabályzatának módosításáról szóló, 2001. november 29-
i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat
melléklete tartalmazza (1).

(2) A Bizottság számos változtatásról határozott a felelős-
ségek elosztását, valamint az egyes szervezeti egységek
és szolgálatok megnevezését illetően.

(3) A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat mellékle-
tében található fogalommeghatározásoknak összhangban
kell lenniük a szöveg megfelelő rendelkezéseivel.

(4) A biztonsági szabályok szövegét ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat mellékletében
lefektetett biztonsági szabályok a következőképpen módo-
sulnak:

1. A 4.2. szakasz e) pontja alatt szereplő „Bizottság elnöke”
szavak helyébe a „Bizottság Biztonsági Igazgatóságának igaz-
gatója” szavak lépnek.

2. A 13. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„13. A BIZOTTSÁG BIZTONSÁGI TANÁCSA

Létrejön a Bizottság biztonsági tanácsa. Ez a szerv a
Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatójából, –
aki az elnöki tisztet tölti be –, a biztonsági ügyekért felelős
biztos kabinetje egy tagjából, az elnöki kabinet egy tagjából,
a Bizottság válságkezelési csoportjának elnöki tisztségét
ellátó főtitkárhelyetteséből, a Jogi Szolgálat, a Külkapcsolati
Főigazgatóság, az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság
Főigazgatóság, a Közös Kutatóközpont, és a Belső Ellenőr-
zési és Informatikai Szolgálat főigazgatójából, illetve a
Bizottság Biztonsági Igazgatóságának igazgatójából vagy
ezek képviselőiből áll. Más bizottsági tisztviselők is meghí-
vást kaphatnak. A biztonsági tanács feladata a biztonsági
intézkedések értékelése a Bizottságon belül, és e területen
ajánlások készítése a Bizottság biztonsági ügyekért felelős
tagja számára.”;

3. A 2. függelékben szereplő „Elnök” szó helyébe a „Bizottság
biztonsági ügyekért felelős tagja” szavak lépnek.

4. A 4. függelék 10. c) pontja alatt szereplő „Elnök” szó
helyébe a „Bizottság biztonsági ügyekért felelős igazgatója”
szavak lépnek.

5. Az 5. függelék 7. pontja alatt szereplő „Elnök” szó helyébe
„Bizottság biztonsági ügyekért felelős tagja” szavak lépnek.

6. A biztonsági szabályok szövege és annak függelékei a követ-
kezőképpen módosulnak:

a) a „Bizottság Biztonsági Hivatala”, valamint a „Bizottság
Biztonsági Szolgálata” szavak helyébe a „Bizottság
Biztonsági Igazgatósága” szavak lépnek;

b) a „Bizottság Biztonsági Hivatalának Vezetője” szavak
helyébe a „Bizottság Biztonsági Igazgatóságának Igazga-
tója” szavak lépnek.
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(1) HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A legutóbb a 2005/94/EK, Euratom
határozattal (HL L 31., 2005.2.4., 66. o.) módosított határozat.



(7) A melléklet a (7) preambulumbekezdés után a következő új preambulumbekezdéssel egészül ki: „Ezek a
rendelkezések nem sértik a Szerződés 286. cikkét, valamint a személyes adatok közösségi intézmények
és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 31-én.

a Bizottság részéről
Siim KALLAS

alelnök
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