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Κοινή θέση

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
τροποποιήσεως της οδηγίας 86/609/EΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς
σκοπούς
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0277 (COD)

5240/1/03
REV 1

ENV 16
CODEC 28
OC 49

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί τροποποιήσεως της οδηγίας 86/609/EΟΚ του Συµβουλίου για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για
πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί τροποποιήσεως της οδηγίας 86/609/EΟΚ του Συµβουλίου για την

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων

που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 25 Ε, 29.1.2002, σ. 536.
2 ΕΕ C 94, 18.4.2002, σ. 5.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ...............(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ........ (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Στις 23 Μαρτίου 1998 το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 1999/575/ΕΚ για την εκ µέρους

της Κοινότητας σύναψη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών

ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς 1

(καλούµενη εφεξής η «Σύµβαση»).

(2) Μέσο εφαρµογής της ως άνω σύµβασης αποτελεί η οδηγία 86/609/EΟΚ 2 του Συµβουλίου η

οποία περιλαµβάνει τους ίδιους στόχους µε τη σύµβαση.

(3) Το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ που περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές όσον

αφορά την στέγαση και την φροντίδα των ζώων ενσωµατώνει το Προσάρτηµα Α της

Σύµβασης. Οι διατάξεις που περιέχονται στο Προσάρτηµα Α της Σύµβασης και στα

Παραρτήµατα της εν λόγω οδηγίας είναι τεχνικού χαρακτήρα.

(4) Απαιτείται να εξασφαλιστεί η συνέπεια των Παραρτηµάτων της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ προς

τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές και τεχνικές εξελίξεις και αποτελέσµατα της έρευνας

στους καλυπτόµενους τοµείς. Επί του παρόντος, οι αλλαγές στα Παραρτήµατα µπορούν να

εγκριθούν µόνο µε τη χρονοβόρα διαδικασία συναπόφασης µε αποτέλεσµα το περιεχόµενό

τους να υστερεί έναντι των πλέον προσφάτων εξελίξεων στον τοµέα αυτόν.

                                                
1 ΕΕ L 222, 24.8.1999, σ. 29.
2 ΕΕ L 358, 18.12.1986, σ. 1.



5240/1/03 REV 1 LAM/gd 3
DG I    EL

(5) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(6) Ως εκ τούτου, η οδηγία 86/609/EΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ, παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

«Άρθρο 24α *

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα θέµατα που

αναφέρονται κατωτέρω θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που

ορίζεται στο άρθρο 24β, παράγραφος 2 :

− Παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ L 184, της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 24β

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από ...... *. Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

                                                
* 1 έτος µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0277 (COD)

5240/1/03
REV 1 ADD 1

ENV 16
CODEC28
OC 49

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται
για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. EIΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή, υπέβαλε στις 28 Νοεµβρίου 2001 στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας

86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που

χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 19 Μαρτίου 2002.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε, σε πρώτη ανάγνωση, στις 19 Ιουνίου 2002.

3. Το Συµβούλιο, καθόρισε στις 17 Μαρτίου 2003 την κοινή θέση του, σύµφωνα µε το

άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ (για την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για

πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς) αποτελεί το µέσο εφαρµογής της

Σύµβασης ΕTS 123 του Συµβουλίου της Ευρώπης (για την προστασία των σπονδυλωτών

ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς), της

οποίας η Κοινότητα είναι Συµβαλλόµενο Μέρος. Το Παράρτηµα 2 της οδηγίας αναπαράγει

το Προσάρτηµα Α της Σύµβασης, το οποίο περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές σχετικές

µε τη στέγαση και τη φροντίδα των πειραµατοζώων.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει ανοίξει προς υπογραφή και κύρωση ένα «Τροποποιητικό

Πρωτόκολλο» της Σύµβασης, το οποίο προβλέπει τροποποίηση των Προσαρτηµάτων µε

απλουστευµένη διαδικασία αντί µε τη συνήθη διαδικασία, που έγκειται σε κύρωση από όλα

τα συµβαλλόµενα µέρη. Αναµένεται τοιουτοτρόπως η ευχερής προσαρµογή της Σύµβασης

στα εκάστοτε νεότερα δεδοµένα επιστηµονικών γνώσεων και έρευνας για την ορθή

µεταχείριση των πειραµατοζώων, ταχύτερα και πολύ πιο ευέλικτα απ�ό,τι σήµερα. Η

Επιτροπή έχει προτείνει την έκδοση απόφασης του Συµβουλίου προς σύναψη του

Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Προς ευθυγράµµιση της εκτελεστικής νοµοθεσίας µε το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο, η
Επιτροπή έχει προτείνει την έκδοση της παρούσας οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας
86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Σκοπός της τροποποίησης είναι η πρόβλεψη διαδικασίας
κανονιστικής επιτροπής, αντί της διαδικασίας πλήρους συναπόφασης, µε στόχο την
εξασφάλιση ενός πιο ευέλικτου συστήµατος εισαγωγής αλλαγών στα Παραρτήµατα της
οδηγίας 86/609/ΕΟΚ.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτούσια την πρόταση της Επιτροπής. Ως εκ
τούτου, δεν υφίστανται τροπολογίες που να πρέπει να συνεκτιµηθούν.

2. Νέα στοιχεία εισαγόµενα από το Συµβούλιο

•  Στο άρθρο 1, το Συµβούλιο έχει περιλάβει την τυποποιηµένη διατύπωση της
αναφοράς στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

•  Στο άρθρο 2, το Συµβούλιο έχει προσδιορίσει τα χρονικά περιθώρια
συµµόρφωσης προς την οδηγία, µε καθορισµό τους στο πρώτο έτος µετά τη
δηµοσίευση της οδηγίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Οι αιτιολογικές σκέψεις 3 και 5 έχουν αναδιατυπωθεί ελαφρώς, χωρίς να
µεταβληθεί η ουσία τους.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο επικροτεί και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, ως χρήσιµη και
πρόσφορη.

Εν τούτοις, εν αντιθέσει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο αδυνατεί να
αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής αµετάβλητη : επιµένει στη χρήση της τυποποιηµένης
διατύπωσης της αναφοράς στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2003 (11.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0277 (COD)

6532/03

ENV 98
CODEC 179

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης του Συµβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 86/609/EΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς

1. Στις 28 Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση στο Συµβούλιο. Η εν

λόγω πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιουνίου 2002.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υπέβαλε τη γνώµη της στις 19 Μαρτίου 2002.

3. Η οµάδα εργασίας «Περιβάλλον» κατέληξε σε πλήρη συµφωνία για το σχέδιο κειµένου κατά

τη συνεδρίασή της στις 2 ∆εκεµβρίου 2002.

4. Εν τω µεταξύ, το κείµενο διατυπώθηκε οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς.
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DG I    EL

5. Προτείνεται στην Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συµβούλιο, στα

σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου :

− να εγκρίνει την κοινή του θέση όπως περιλαµβάνεται στο έγγρ. 5240/03 ENV 16

CODEC 28 OC 49 και

− να σηµειώσει το σκεπτικό του Συµβουλίου όπως περιλαµβάνεται στην Προσθήκη 1 του

εγγρ. 5240/03.

6. Κατόπιν, η κοινή θέση θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ταχύτερο δυνατόν,

µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου.

______________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2003 (15.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0277 (COD)

6532/03
COR 1

ENV 98
CODEC 179

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης του Συµβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 86/609/EΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς

Στη σελίδα 1, η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής :

«2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Ιουλίου 2002.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υπέβαλε τη γνώµη της στις 20 Φεβρουαρίου 2002.»

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.03.2003
SEC(2003) 367 τελικό

2001/0277 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του

Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά την προστασία των ζώων που

χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς
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1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η πρόταση COM(2001)703 τελικό1 διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο στις 28 Νοεµβρίου 2001 σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης
βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 20 Μαρτίου
20022.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε και ενέκρινε την πρόταση δίχως
τροπολογίες κατά την πρώτη ανάγνωση στις 02.07.2002.

Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση στις 17 Μαρτίου 2003.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ για την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για
πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς αποτελεί το µέσο εφαρµογής της
σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης ETS 123 για την προστασία των
σπονδυλωτών ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς, στα συµβαλλόµενα µέρη της οποίας συγκαταλέγεται και η
Κοινότητα.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης κατέθεσε προς υπογραφή και επικύρωση ένα
«Τροποποιητικό πρωτόκολλο» για τη σύµβαση. Το πρωτόκολλο αυτό προβλέπει την
τροποποίηση των προσαρτηµάτων της σύµβασης µε απλοποιηµένη διαδικασία αντί
της εφαρµογής της συνήθους διαδικασίας που προέβλεπε την επικύρωση από όλα τα
µέρη. Τοιουτοτρόπως θα επιτυγχάνεται η ενηµέρωση της σύµβασης βάσει των πλέον
πρόσφατων επιστηµονικών και ερευνητικών γνώσεων σε ό,τι αφορά τη πρόνοια για
τα πειραµατόζωα, ταχύτερα από ό,τι σήµερα.

Για την τροποποίηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ και την ευθυγράµµισή της προς το

                                                
1 OJ C 25 E, 29.01.2002, p. 536
2 OJ C 94, 18.04.2002, p.5.
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τροποποιητικό πρωτόκολλο η Επιτροπή προτείνει την παρούσα οδηγία. Η εν λόγω
τροπολογία αποσκοπεί στη θέσπιση διαδικασίας κανονιστικής επιτροπής για την
ταχύτερη καθιέρωση των αλλαγών στα παραρτήµατα της οδηγίας, δεδοµένου ότι
δίχως την τροπολογία αυτή, θα έπρεπε να εφαρµόζεται κάθε φορά η πλήρης
διαδικασία συναπόφασης.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την τροπολογία που προτείνει το Συµβούλιο µε στόχο να
ευθυγραµµιστεί το κείµενο του άρθρου 1 προς τη συνήθη διατύπωση για την
αναφορά στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις χρονικές
προθεσµίες που προβλέπονται για τη συµµόρφωση των κρατών µελών, ήτοι ένα έτος
µετά από τη δηµοσίευση της οδηγίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. Επιπλέον, η Επιτροπή αποδέχεται τις
συντακτικού χαρακτήρα αλλαγές στις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 5 χάρη στις οποίες
βελτιώνεται το ύφος του κειµένου.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε στις 17 Μαρτίου 2003 δεν
µεταβάλλει τους στόχους της πρότασης και ως εκ τούτου την υποστηρίζει ως έχει.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά συνέπεια η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση που εγκρίθηκε στις 17
Μαρτίου 2003.


