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(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE

Voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad tot oprichting van een Europees
Bureau voor fraude-onderzoek

(1999/C 21/06)

COM(1998) 717 def. — 98/0329(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 4 december 1998)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op arti-
kel 203,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Geezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van de Rekenkamer,

(1)ÙOverwegende dat de instellingen en de lidstaten
groot belang hechten aan de bescherming van de
financiñle belangen van de Europese Gemeenschap-
pen, alsook aan de bestrijding van fraude en van
elke onwettige activiteit waardoor de communau-
taire fiananciñle belangen worden geschaad; dat het
belang van dit optreden door artikel 209ØA van het
EG-Verdrag en artikel 183ØA van het EGA-Verdrag
wordt bevestigd;

(2)ÙOverwegende dat alle beschikbare middelen moeten
worden ingezet om deze doelstellingen te verwe-
zenlijken, met name in het kader van de onder-
zoeksopdracht van de Gemeenschap, onder behoud
van de huidige verdeling van de verantwoordelijk-
heden over het nationale en het Gemeenschapsni-
veau en van het thans daarbij bestaande evenwicht;

(3)ÙOverwegende dat deze doelstellingen daadwerkelijk
moeten worden verwezenlijkt door de autonomie te
waarborgen die noodzakelijk is voor de uitvoering
van de onderzoeksopdracht; dat ter versterking van
de middelen voor fraudebestrijding een lichaam
moet worden opgericht dat in juridisch, administra-
tief en financieel opzicht voldoende autonoom is
om volledig onafhankelijk controles en verificaties
ter plaatse te kunnen verrichten in het kader van
het Gemeenschapsrecht, zonder afbreuk te doen
aan de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden

die overeenkomstig de Verdragen door de instellin-
gen worden uitgeoefend;

(4)ÙOverwegende dat derhalve een lichaam met rechts-
persoonlijkheid moet worden opgericht, onder de
benaming ,,Europees Bureau voor fraude-onder-
zoek’’, hierna ,,het bureau’’ genoemd, dat wordt
belast met de uitvoering van administratieve fraude-
onderzoeken in de lidstaten en binnen de instellin-
gen en organen die bij de Verdragen of op grond
daarvan zijn opgericht;

(5)ÙOverwegende dat het met het oog op een doeltref-
fender bestrijding van fraude en andere onwettige
activiteiten waardoor de financiñle belangen van de
Europese Gemeenschappen worden geschaad nood-
zakelijk is dat het Bureau, de Commissie en, in
voorkomend geval, de andere instellingen of orga-
nen die bij het Verdrag of krachtens het afgeleide
recht zijn opgericht bijstaat; dat het in het kader
van deze bijstand van belang is dat het Bureau met
name onderzoeken kan uitvoeren zonder inbreuk te
maken op de verantwoordelijkheid en de rol van de
Commissie met betrekking tot de uitvoering van de
begroting, het toezicht op de juiste toepassing van
de communautaire bepalingen en de coördinatie
van de fraudebestrijding in de lidstaten, noch op de
verantwoordelijkheid van de Rekenkamer ten aan-
zien van de controle van de wettigheid en de regel-
matigheid van de ontvangsten en uitgaven van de
Gemeenschappen;

(6)ÙOverwegende dat de Commissie het Bureau op-
dracht moeten kunnen geven om in de lidstaten
controles en verificaties ter plaatse uit te voeren, of
daaraan deel te nemen, teneinde met name onregel-
matigheden op te sporen overeenkomstig het be-
paalde in Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95
van de Raad van 18 december 1995 betreffende de
bescherming van de financiñle belangen van de Eu-
ropese GemeenschappenØ(Î), en in Verordening
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11
november 1996 betreffende de controles en verifica-
ties ter plaatse die door de Commissie worden

(Î)ÙPB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
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uitgevoerd ter bescherming van de financiñle belan-
gen van de Europese Gemeenschappen tegen frau-
des en andere onregelmatighedenØ(Î) , of onder de
voorwaarden gesteld in de sectoriñle regelingen; dat
te dien einde de voorwaarden en de bijzondere pro-
cedures voor deze onderzoeken afzonderlijk dienen
te worden geregeld, teneinde de taakverdeling en
de goede samenwerking tussen de Commissie en
het Bureau vast te leggen, in het bijzonder bij de
voorbereiding van de onderzoeken in samenwer-
king met de lidstaten en na de afsluiting ervan;

(7)ÙOverwegende dat, rekening houdend met de nood-
zakelijke uitbreiding van de interne onderzoeken in
de instellingen of de organen die bij het Verdrag of
krachtens het afgeleide recht zijn opgericht, het Bu-
reau het nodige gezag moet worden verleend om
deze onderzoeken geheel onafhankelijk te kunnen
uitvoeren;

(8)ÙOverwegende dat de voorwaarden moeten worden
vastgesteld waaronder de functionarissen van het
Bureau hun opdracht zullen uitvoeren, alsmede de
voorwaarden waaronder de directeur van het Bu-
reau zijn verantwoordelijkheid zal uitoefenen met
betrekking tot de uitvoering van deze onderzoeken
door de funcionarissen van het Bureau;

(9)ÙOverwegende dat, teneinde de samenwerking tus-
sen de Commissie en het Bureau enerzijds, en tus-
sen het Bureau en de lidstaten anderzijds, alsook de
samenwerking met de betrokken instellingen en or-
ganen voorspoedig te laten verlopen, de informatie-
uitwisseling moet worden vergemakkelijkt, waarbij
het vertrouwelijk karakter van deze onder het be-
roepsgeheim vallende gegevens moet worden geñer-
biedigd door erop toe te zien dat zij de bescher-
ming genieten die aan gegevens van deze aard
wordt toegekend;

(10)ÙOverwegende dat, teneinde te waarborgen dat re-
kening wordt gehouden met de resultaten van de
onderzoeken die de functionarissen van het Bureau
hebben uitgevoerd, en de Commissie in de gelegen-
heid te stellen de nodige vervolgmaatregelen te tref-
fen, moet worden bepaald dat hun verslagen toe-
laatbare bewijsmiddelen kunnen vormen in het ka-
der van administratieve of gerechtelijke procedures;
dat daarom bij de opstelling van deze verslagen re-
kening moet worden gehouden met de wijze
waarop de nationale administratieve verslagen wor-
den opgesteld;

(11)ÙOverwegende dat het Bureau voor de uitvoering
van zijn taak over een zo groot mogelijke autono-
mie moet kunnen beschikken; dat de raad van be-
stuur bijgevolg niet enkel moet worden samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de instellingen die
rechtstreeks met de bescherming van de financiñle
belangen van de Gemeenschappen zijn belast, maar
tevens uit onafhankelijke personen die op het ter-
rein van de bevoegdheid van het Bureau deskundig
zijn;

(Î)ÙPB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.

(12)ÙOverwegende dat de administratieve onderzoeken
onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de
directeur van het Bureau moeten worden uitge-
voerd, geheel onafhankelijk van de communautaire
instellingen en organen en van de raad van bestuur;

(13)ÙOverwegende dat de uitbesteding van de opdracht
tot uitvoering van administratieve onderzoeken in
verband met de bescherming van de financiñle be-
langen van de Gemeenschap niet mag leiden tot een
vermindering van de rechtsbescherming van de be-
trokken personen, met name ten aanzien van de be-
scherming van persoonsgegevens en de eerbieding
van het vertrouwelijk karakter van de inlichtingen
die in het kader van deze onderzoeken zijn verza-
meld; dat het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen daarom bevoegd moet worden ver-
klaard om met name de wettigheid van de hande-
lingen van het Bureau na te gaan en om een uit-
spraak te doen in geval van niet-contractuele aan-
sprakelijkheid van het Bureau; dat de ambtenaren
en andere personeelsleden van de Gemeenschappen
bovendien een rechtsbescherming moet worden ge-
garandeerd die gelijkwaardig is met die welke in de
artikelen 90 en 91 van het Statuut van de ambtena-
ren van de Europese Gemeenschappen is neerge-
legd;

(14)ÙOverwegende dat na een periode van drie jaar de
werkzaamheden van het Bureau dienen te worden
geñvalueerd;

(15)ÙOverwegende dat de onderhavige verordening op
generlei wijze afbreuk doet aan de bevoegdheden
en de verantwoordelijkheden van de lidstaten om
maatregelen te treffen voor de bestrijding van
fraude waardoor de financiñle belangen van de Ge-
meenschap worden geschaad; dat de oprichting van
een onafhankelijk Bureau dat belast is met de uit-
voering van de externe administratieve onderzoeken
terzake, die tot dusverre door de Commissie wer-
den uitgevoerd, het subsidiariteitsbeginsel zoals ver-
vat in artikel 3ØB van de EG-Verdrag volledig eer-
biedigt; dat de oprichting van een dergelijk Bureau
een geschikt middel is om te komen tot een doel-
treffender bestrijding van fraude en andere onwet-
tige activiteiten waardoor de financiñle belangen
van de Gemeenschappen worden geschaad, en bij-
gevolg eveneens het proportionaliteitsbeginsel eer-
biedigt;

(16)ÙOverwegende dat het EG-Verdrag voor de vaststel-
ling van onderhavige verordening in geen andere
bevoegdheden dan die van artikel 235 en het EGA-
Verdrag in geen andere bevoegdheden dan die van
artikel 203 voorziet,

HEEFT DE VOLGENDE VERODENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Oprichting van het Bureau

Er wordt een Europees Bureau voor fraude-onderzoek
opgericht, hierna ,,Bureau’’ genoemd.
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Artikel 2

Doelstelling en taken

Met het oog op een intensievere bestrijding van fraude
en andere onwettige activiteiten waardoor de financiñle
belangen van de Europese Gemeenschap en van de Eu-
ropese Gemeenschap voor Atoomenergie worden ge-
schaad, verleent het Bureau de Commissie en de andere
instellingen en organen die bij het EG-Verdrag en het
EGA-Verdrag of op grond daarvan zijn opgericht,
hierna ,,instellingen en organen’’ genoemd, bijstand door
in de lidstaten en bij de instellingen en organen admini-
stratieve onderzoeken uit te voeren.

Voorts kan het Bureau met name:

a)Ùde Commissie bijstand verlenen bij het ontwikkelen
van beleid ter bestrijding van fraude en van elke an-
dere onwettige activiteit waardoor de financiñle be-
langen van de Gemeenschappen worden geschaad;

b) deelnemen aan de ontwikkeling van de nodige infra-
structuren;

c) deelnemen aan de informatieverzamelingen en -ver-
werking;

d) deelnemen aan de samenwerking van de Commissie
met de lidstaten;

e) technische bijstand verlenen aan de Commissie, aan
de andere instellingen en organen, alsmede aan de be-
voegde nationale autoriteiten.

Artikel 3

Onderzoeken

1.ÚÙDe Commissie kan op eigen initiatief, op verzoek
van een lidstaat of van het Bureau zelf, het Bureau op-
dracht geven:

a)Ùin de lidstaten controles en verificaties ter plaatse te
verrichten zoals bedoeld in Verordening (Euratom,
EG) nr. 2185/96;

b) controles en verificaties ter plaatse te verrichten op
basis van de setoriñle regelingen zoals bedoeld in arti-
kel 9, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr.
2988/95;

c) deel te nemen aan in artikel 9, lid 1, van Verordening
(EG, Euratom) nr. 2988/95 bedoelde controles en ve-
rificaties ter plaatse die de Commissie in de lidstaten
uitvoert.

Deze controles en verificaties, alsook de deelname
hierna, hierna ,,externe onderzoeken’’ genoemd, worden

uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de proce-
dures die zijn opgenomen in de besluiten waarbij het Bu-
reau de bevoegdheid wordt verleend externe onderzoe-
ken uit te voeren.

2.ÚÙElke instelling en elk orgaan kan het Bureau de
taak toewijzen voor die instelling of dat orgaan interne
administratieve onderzoeken uit te voeren hierna ,,in-
terne onderzoeken’’genoemd, bij een besluit waarin de
voorwaarden worden vastgesteld waaronder de interne
onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

De instellingen plegen over de inhoud van een dergelijk
besluit onderlingen overleg.

3.ÚÙHet Bureau kan op andere terreinen met
onderzoekopdrachten worden belast.

Artikel 4

Uitvoering van de onderzoeken

1.ÚÙDe directeur van het Bureau is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de onderzoeken.

2.ÚÙDe functionarissen van het Bureau verrichten hun
taken op vertoon van een schriftelijke bevoegdheidsver-
klaring, waarin hun identiteit en hoedanigheid zijn ver-
meld.

3.ÚÙDe functionarissen van het Bureau die voor de uit-
voering van een onderzoek zijn aangewezen, dienen
voor elk optreden te worden voorzien van een door de
directeur verstrekte schriftelijke volmacht, waarin het
voorwerp en het doel van het onderzoek zijn vermeld.

4.ÚÙDe gevolmachtigde functionarissen gedragen zich
bij de controles en verificaties ter plaatse op een wijze
die verenigbaar is met de regels en gebruiken die voor de
ambtenaren van de betrokken lidstaat gelden.

5.ÚÙDe lidstaten zien erop toe dat hun bevoegde autori-
teiten de gevolmachtigde functionarissen de nodige bij-
stand verlenen voor de uitvoering van hun opdracht.

Artikel 5

Wederzijdse informatie

1.ÚÙDe Commissie en, in voorkomend geval, de andere
instellingen en organen doen het Bureau, op verzoek van
het Bureau of op eigen initiatief, alle hun ter beschikking
staande documenten en gegevens toekomen die voor de
lopende onderzoeken noodzakelijk zijn.

2.ÚÙDe Commissie kan het Bureau alle haar ter be-
schikking staande documenten en gegevens doen toeko-
men die in het algemeen van nut zijn voor de bestrijding
van fraude en van elke andere onwettige activiteit waar-
door de financiñle belangen van de Gemeenschappen
worden geschaad.
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3.ÚÙDe lidstaten doen het Bureau alle documenten en
gegevens toekomen die zij voor een lopend onderzoek
nuttig achten. Zij kunnen bovendien het Bureau alle do-
cumenten en gegevens doen toekomen die zij in het al-
gemeen voor de bestrijding van de fraude en van elke
andere onwettige activiteit waardoor de financiñle belan-
gen van de Gemeenschappen worden geschaad, nuttig
achten.

4.ÚÙOnverminderd de artikelen 6 en 7 kan het Bureau,
wanneer het zulks dienstig acht, te allen tijde gegevens
die in het kader van externe onderzoeken zijn verkregen
aan de Commissie en aan de bevoegde autoriteiten van
de betrokken lidstaten en gegevens die in het kader van
interne onderzoeken zijn verkregen, aan de instelling of
het orgaan waarvan het verzoek om het onderzoek is
uitgegaan, doen toekomen. In dit laatste geval kan het
Bureau eveneens de gerechtelike autoriteiten van de be-
trokken lidstaat inlichten, wanneer het zulks, gezien het
ernstige karakter van de verkregen inlichtingen, noodza-
kelijk oordeelt.

Artikel 6

Geheimhouding en gegevensbescherming

1.ÚÙDe in het kader van de externe en interne onder-
zoeken verkregen gegevens vallen, ongeacht de vorm er-
van, onder het beroepsgeheim en genieten de bescher-
ming die bij de nationale wetgeving van de lidstaat waar
zij zijn verzameld en bij de overeenkomstige bepalingen
die van toepassing zijn op de communautaire instellingen
aan soortgelijke gegevens wordt toegekend.

Deze gegevens mogen met name niet worden meege-
deeld aan andere personen dan die welke binnen de
communautaire instellingen of in de lidstaten ambtshalve
daarvan kennis moeten nemen, en mogen niet worden
gebruikt voor enig ander doel dan de bestrijding van
fraude en van elke andere onwettige activiteit waardoor
de financiñle belangen van de Gemeenschap worden ge-
schaad, tenzij de lidstaat waar de gegevens zijn verza-
meld of de betrokken instelling of het betrokken orgaan
hiertoe voorafgaand toestemming heeft gegeven.

2.ÚÙDe directeur ziet erop toe dat de gemachtigde
functionarissen en andere personen die onder zijn gezag
optreden zich houden aan de communautaire en natio-
nale bepalingen betreffende de bescherming van per-
soonsgegevens, met name die welke zijn vervat in Richt-
lijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
RaadØ(Î).

(Î)ÙPB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Artikel 7

Onderzoeksverslag

1.ÚÙNa afloop van een door het Bureau uitgevoerd on-
derzoek stelt het Bureau onder gezag van de directeur
een eindverslag op, dat met name de geconstateerde fei-
ten, in voorkomend geval het financiñle nadeel en de on-
derzoeksconclusies bevat.

2.ÚÙDe eindverslagen worden opgesteld met inachtne-
ming van de procedurevoorschriften die in de nationale
wetgeving van de betrokken lidstaat zijn neergelegd. De
verslagen vormen op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden als de door de nationale administratieve
controleurs opgestelde administratieve verslagen toelaat-
bare bewijsmiddelen in de administratieve of gerechte-
lijke procedures van de lidstaat waar het gebruik ervan
nodig blijkt. Voor de beoordeling van de verslagen gel-
den dezelfde regels als voor de administratieve verslagen
van de nationale administratieve controleurs en zij heb-
ben dezelfde waarde.

3.ÚÙHet naar aanleiding van een extern onderzoek op-
gesteld verslag en elk dienstig daarmee verband houdend
document worden de Commissie toegezonden.

4.ÚÙHet naar aanleiding van een intern onderzoek op-
gesteld verslag en elk dienstig daarmee verband houdend
document worden toegezonden aan de instelling of het
orgaan waarvan het verzoek om het onderzoek afkom-
stig is.

5.ÚÙOp basis van het door het Bureau opgestelde ver-
slag buiten de Commissie of, in voorkomend geval, de
betrokken instelling dan wel het betrokken orgaan welke
maatregelen naar aanleiding van het onderzoek moeten
worden getroffen.

Artikel 8

Rechtspersoonlijkheid

1.ÚÙHet Bureau bezit rechtspersoonlijkheid.

2.ÚÙHet Bureau geniet in alle lidstaten de ruimste han-
delingsbevoegdheid die door de wetvingen van deze Sta-
ten aan rechtspersonen worden toegekend.

Artikel 9

Raad van bestuur

1.ÚÙHet Bureau heeft een raad van bestuur bestaand uit
negen leden, van wie er:

a)Ùdrie door het Europees Parlement aangewezen, des-
kundig zijn op het terrein waarop het Bureau be-
voegd is;
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b) drie door de Raad aangewezen, deskundig zijn op het
terrein waarop het Bureau bevoegd is;

c) twee de Commissie vertegenwoordigen;

d) ~~n de Rekenkamer vertegenwoordigt.

2.ÚÙDe ambtstermijn van de in lid 1, punten a) en b),
bedoelde leden bedraagt drie jaar. Deze termijn kan
worden hernieuwd.

Na afloop van hun ambtstermijn blijven de leden in
functie totdat in verlenging van hun ambtstermijn of in
hun vervanging is voorzien.

3.ÚÙDe besluiten van de raad van bestuur worden geno-
men met een meerderheid van twee derde van zijn leden.

4.ÚÙDe raad van bestuur wijst onder de in lid 1, punten
a) en b), bedoelde leden zijn voorzitter aan.

5.ÚÙDe raad van bestuur stelt zijn reglement van orde
vast.

6.ÚÙOp verzoek van de directeur of op eigen initiatief
verstrekt de raad van bestuur de directeur adviezen over
de werkzaamheden van het Bureau, evenwel zonder zich
in het verloop van de lopende onderzoeken te mengen.

7.ÚÙDe raad van bestuur stelt elk jaar een activiteiten-
verslag vast, dat hij aan de instellingen richt.

Artikel 10

Directeur

1.ÚÙHet Bureau staat onder leiding van een directeur
die door de raad van bestuur op voorstel van de Com-
missie wordt benoemd voor een periode van vijf jaar,
welke kan worden hernieuwd.

2.ÚÙDe directeur is de wettelijke vertegenwoordiger van
het Bureau.

Artikel 11

Personeel

1.ÚÙHet personeel van het Bureau is onderworpen aan
de verordeningen en regelingen van toepassing op de
ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen.

2.ÚÙDe directeur oefent ten aanzien van het personeel
de bevoegdheden uit van het tot aanstelling bevoegd ge-
zag.

De raad van bestuur oefent ten aanzien van de directeur
het tuchtrechtelijk gezag uit.

3.ÚÙDe raad van bestuur stelt in overeenstemming met
de Commissie passende toepassingsbepalingen vast.

Artikel 12

Voorrechten en immuniteiten

Het Protocol betreffende de voorrechten en immunitei-
ten van de Europese Gemeenschappen is op het Bureau
van toepassing.

Artikel 13

Begroting

1.ÚÙAlle ontvangsten en uitgaven van het Bureau wor-
den voor elk begrotingsjaar, dat samenvalt met het ka-
lenderjaar, geraamd en worden in de begroting van het
Bureau opgenomen.

2.ÚÙDe directeur stelt elk jaar uiterlijk op 15 februari
een voorontwerp van begroting voor het volgende begro-
tingsjaar op. Het voorontwerp van begroting omvat de
huishoudellijke uitgaven voor het volgende begrotings-
jaar. De directeur legt dit voorontwerp van begroting,
met een lijst van het aantal ambten, aan de raad van be-
stuur voor.

3.ÚÙDe ontvangsten en uitgaven van de begroting moe-
ten in evenwicht zijn.

4.ÚÙOnverminderd andere middelen wordt het Bureau
gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen.

5.ÚÙDe uitgaven van het Bureau omvatten met name de
bezoldiging van het personeel, de uitgaven voor admini-
stratie en infrastructuur, alsmede de huishoudelijke kos-
ten.

6.ÚÙDe raad van bestuur stelt de ontwerp-begroting vast
en doet deze aan de Commissie toekomen, die aan de
hand hiervan de desbetreffende ramingen opstelt voor
het voorontwerp van algemene begroting van de Euro-
pese Gemeenschappen, dat zij uit hoofde van artikel 203
van het EG-Verdrag en artikel 77 van het EGA-Verdrag
aan de Raad voorlegt.

7.ÚÙDe raad van bestuur stelt vöör de aanvang van het
begrotingsjaar de defintieve begroting van het Bureau
vast, waarbij hij deze zo nodig aan de communautaire
financiering en de andere middelen van het Bureau aan-
past.

8.ÚÙDe directeur voert de begroting van het Bureau uit.

9.ÚÙDe financieel controleur van de Commissie contro-
leert de vastlegging en de betaling van alle uitgaven van
het Bureau, alsmede de vaststelling en de inning van al
zijn ontvangsten.
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10.ÚÙUiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de direc-
teur aan de raad van bestuur en aan de Rekenkamer de
rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van het Bu-
reau over het afgelopen begrotingsjaar.

De Rekenkamer onderzoekt deze rekeningen overeen-
komstig artikel 188ØC van het EG-Verdrag en artikel
160ØC van het EGA-Verdrag.

11.ÚÙDe raad van bestuur verleent de directeur kwijting
voor de uitvoering van de begroting.

12.ÚÙDe raad van bestuur stelt na raadpleging van de
Commissie en de Rekenkamer de interne financiñle be-
palingen vast, die met name regels voor de opstelling en
de uitvoering van de begroting van het Bureau omvatten.

Artikel 14

Wettigheidstoezicht

1.ÚÙHet Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen is onder de voorwaarden gesteld in de artikelen
173 en 175 van het EG-Verdrag, onverminderd de in lid
2 bedoelde procedure, bevoegd uitspraak te doen inzake
de beroepen die tegen het Bureau worden ingesteld.

Het Bureau is gehouden de maatregelen te nemen die
nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van
Justitie.

2.ÚÙIedere ambtenaar en ieder ander personeelslid van
de Gemeenschappen kan bij de raad van bestuur een
klacht indienen tegen een handeling die het Bureau in
het kader van een intern onderzoek heeft verricht en
waardoor hij zich bezwaard acht. De klacht moet wor-
den ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de dag waarop de belanghebbende van de
handeling kennis heeft gekregen.

De raad van bestuur neemt binnen een termijn van een
maand een besluit over de gegrondheid van de klacht. Is
bij het verstrijken van deze termijn een antwoord op de
klacht uigebleven, dan geldt dit als een stilzwijgend be-
sluit tot afwijzing.

Tegen elk uitdrukkelijk of stilzwijgend besluit van de
raad van bestuur kan beroep in de zin van artikel 91 van
het Statuut van de ambtenaren van de Europese Ge-
meenschappen worden ingesteld.

Artikel 15

Aansprakelijkheid

1.ÚÙDe contractuele aansprakelijkheid van het Bureau
wordt beheerst door de wet die op het betrokken con-
tract van toepassing is.

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen krach-
tens een arbitragebeding dat in een door het Bureau ge-
sloten overeenkomst is opgenomen.

2.ÚÙWat de niet-contractuele aansprakelijkheid betreft,
moet het Bureau overeenkomstig de algemene rechtsbe-
ginselen welke de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen
hebben, de schade vergoeden die door het Bureau of
door zijn personeelsleden bij de uitoefening van hun
functies is veroorzaakt.

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in alle
geschillen over de vergoeding van dergelijke schade.

3.ÚÙDe persoonlijke aansprakelijkheid van de perso-
neelsleden jegens het Bureau wordt geregeld door de be-
palingen die op het personeel van het Bureau van toepas-
sing zijn.

Artikel 16

Evaluatieverslag

In de loop van het derde jaar volgend op de inwerking-
treding van de onderhavige verordening legt de Commis-
sie aan het Europes Parlement en aan de Raad een eva-
luatieverslag voor over de werkzaamheden van het Bu-
reau, dat, in voorkomend geval, vergezeld gaat van
voorstellen tot aanpassing of uitbreiding van de taken
van het Bureau.

Artikel 17

Inwerkingstreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend
op die waarop de bevoegde autoriteiten de vestigings-
plaats van het Bureau hebben vastgesteld.

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