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11253/2/02 REV 2 HV/bp 47
BILAG III JUR    DA

46) Rådets direktiv 93/77/EØF af 21. september 1993 om frugtsaft og visse lignende produkter1.

Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 244 af 30.9.1993, s. 23. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
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47) Rådets direktiv 93/99/EØF af 29. oktober 1993 om supplerende bestemmelser vedrørende

offentlig kontrol med levnedsmidler1.

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 290 af 24.11.1993, s. 14.
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48) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i

levnedsmidler1.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/83/EF

(EFT L 48 af 19.12.1997, s. 16).
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49) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i

levnedsmidler1.

Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.
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50) Rådets forordning (EF) nr. 1734/94 af 11. juli 1994 om finansielt og fagligt samarbejde med

Vestbredden og Gazastriben1.

Artikel 5, affattes således:

"Artikel 5

1.       Kommissionen bistås af MED-Udvalget, som er nedsat ved artikel 11 i Rådets forord-

ning (EØF) nr. 1488/96*.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 182 af 16.7.1994, s. 4. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2840/98

(EFT L 354 af 30.12.1998, s. 14).
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51) Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 af 21. november 1994 om gennemførelse af IMO-

resolution A. 747(18) om anvendelse af tonnagemåling af ballastrum i olietankskibe med

separate ballasttanke1.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Kommissionen indkalder udvalget, når det måtte

være nødvendigt for anvendelsen af denne forordning.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 1.
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52) Rådets direktiv 94/67/EF af 16. december 1994 om forbrænding af farligt affald1.

Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 34.
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53) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og

emballageaffald1.

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.
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54) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af

emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribu-

tion fra terminaler til servicestationer1.

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.
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55) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstof-

fer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer1.

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2001/5/EF (EFT L 55 af 24. 2.2001, s. 59).
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56) Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerpris-

indekser1.

Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

Procedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt

"udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.
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57) Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplys-

ninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det

nordlige Atlanterhav1.

Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende

benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1638/2001

(EFT L 222 af 17.8.1999, s. 29).
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58) Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeri-

produkter1.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende

benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 78 af 28.3.1996, s. 27.
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59) Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand1.

Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af et udvalg.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.".

                                                
1 EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.
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60) Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbane-

system for højhastighedstog1.

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget kan drøfte ethvert spørgsmål om interoperabilitet i det transeuropæiske jern-

banesystem for højhastighedstog.

5. Udvalget kan i givet fald nedsætte arbejdsgrupper til at bistå sig i udførelsen af sine op-

gaver, navnlig med henblik på at sikre samordningen mellem de bemyndigede organer.

6. Udvalget nedsættes straks ved dette direktivs ikrafttræden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6.
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61) Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af

forurening1.

Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
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62) Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet1.

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

Udvalg og udvalgets opgaver

1. De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse de kriterier og teknikker, der er nævnt i

artikel 4, stk. 2, til den videnskabelige og tekniske udvikling, og bestemmelserne om frem-

sendelse af de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 11, samt andre opgaver, som er

nævnt i de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, fastsættes efter proceduren i

stk. 2. Denne tilpasning må ikke medføre, at grænseværdierne eller tærskelværdierne for for-

ureningsvarsling ændres direkte eller indirekte.

2. Kommissionen bistås af et udvalg.

3. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
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63) Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæg-

gelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anven-

delse i eller på levnedsmidler1.

a) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komi-

téen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse

1999/468/EF**, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)".

b) Artikel 8 ophæves.

                                                
1 EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.
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64) Rådets forordning (EF) nr. 2258/96 af 22. november 1996 om rehabiliterings- og genopbyg-

ningsforanstaltninger til fordel for udviklingslandene1.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udvalg, i det følgende benævnt

"udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 306 af 28.11.1996, s. 1.
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65) Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med

farlige stoffer1.

Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
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66) Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter

ved kontrol af handelen hermed1.

Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. For så vidt

angår udvalgets opgaver i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen de fore-

slåede foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udløbet af en

frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet..

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2476/2001

(EFT L 334 af 18.12.2001, s. 3).
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67) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til

kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger1.

Artikel 5 og 6 affattes således:

"Artikel 5

1. Kommissionen bistås af et udvalg for direktiverne om betegnelser for mærkning af

tekstilprodukter, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Tilpasningen af de i bilag II omhandlede kvantitative analysemetoder til den tekniske

udvikling sker efter proceduren i artikel 6.

"Artikel 6

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF  fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1.
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68) Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstater-

nes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil1.

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af et udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling af direktivet

om teknisk kontrol af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, i det følgende benævnt "ud-

valget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/11/EF

(EFT L 48 af 17.2.2001, s. 20).
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69) Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervs-

strukturer1.

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program nedsat ved afgørelse

89/382/EØF,Euratom, i det følgende benævnt udvalget.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.

1614/2002 (EFT L 244 af 12.9.2002, s. 7).
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70) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye lev-

nedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser1.

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.
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71) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker1.

Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

1. I det tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra b), bistås Kommissionen af Udvalget

for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. I så fald anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.
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72) Rådets forordning (EF) nr. 550/97 af 24. marts 1997 om foranstaltninger på området hiv/aids i

udviklingslandene1.

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg, i det følgende

benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 85 af 27.3.1997, s. 1.
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73) Rådets forordning (EF) nr. 1484/97 af 22. juli 1997 om støtte til befolkningspolitik og

-programmer i udviklingslandene1.

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg, i det følgende

benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalgene, jf. stk. 1, afholder et fælles møde én gang årligt med henblik på en udveks-

ling af synspunkter på grundlag af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle ret-

ningslinjer for de aktioner, der skal gennemføres det kommende år.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 202 af 30.7.1997, s. 1.



11253/2/02 REV 2 HV/bp 75
BILAG III JUR    DA

74) Rådets forordning (EF) nr. 2046/97 af 13. oktober 1997 om Nord-Syd-samarbejde vedrørende

bekæmpelse af narkotika og narkotikamisbrug1.

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalgene, jf. stk. 1, afholder et fælles møde én gang årligt med henblik på en udveks-

ling af synspunkter på grundlag af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle ret-

ningslinjer for de aktioner, der skal gennemføres det kommende år.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 287 af 21.10.1997, s. 1.
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75) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for

udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters

kvalitet1.

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14. Ændret ved direktiv 2002/39/EF (EFT L 176 af 5.7.2002, s. 21).
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76) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af

biocidholdige produkter1.

Artikel 28, stk. 3, affattes således:

"3. For spørgsmål, der forelægges det stående udvalg i henhold til artikel 10, artikel 11,

stk. 4, artikel 16, artikel 27, stk. 1, litra a), og stk. 2, samt artikel 32, anvendes artikel 5 og 7 i

afgørelse 1999/468/EF*, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

                                                
1 EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
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77) Rådets forordning (EF) nr. 448/98 af 16. februar 1998 om supplering og ændring af forord-

ning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstje-

nester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem

(ENS)1.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt

"udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 58 af 27.2.1998, s. 1.
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78) Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik1.

Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt

"udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

__________________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

                                                
1 EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1.
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79) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om opret-

telse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i

Fællesskabet1.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Med henblik på gennemførelsen af denne beslutning bistås Kommissionen af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1.
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80) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin

og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF1

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Udvalgsprocedure

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. Ændret ved Kommissionens direktiv 2000/71/EF (EFT L 287

af 14.11.2000, s. 46).
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81) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til

in vitro-diagnostik1

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 2, i direktiv

90/385/EØF.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af dette

direktiv.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.
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82) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse

af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet ved

bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net1.

Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 33 af 6.2.1999, s. 1.
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83) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnær-

melse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som

er behandlet med ioniserende stråling1.

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 66 af 13.3.1999, s. 16.
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84) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og

cikorieekstrakter1.

Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002*, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF**, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
** Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 66 af 13.3.1999, s. 26.
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85) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teletermi-

naludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse1.

Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

Forskriftsprocedure

1. Proceduren i stk. 2 finder anvendelse i de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3,

og artikel 4, stk. 1.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
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86) Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkost-

ningsstrukturer1.

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt

"udvalget"

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6.
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87) Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 af 22. april 1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for

bistand til traditionelle AVS-bananleverandører1.

Artikel 6 og 8 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

                                                
1 EFT L 108 af 27.4.1999, s. 2.
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2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

88) Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald1 .

Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
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89) Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af

udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af

demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende

frihedsrettigheder1.

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af et udvalg for menneskerettigheder og demokrati, i det følgende

benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 120 af 8.5.1999, s. 1.
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90) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnær-

melse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballe-

ring og etikettering af farlige præparater1.

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

1. De ændringer, der er nødvendige for tilpasning af bilagene til dette direktiv til den tek-

niske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 29, stk. 4, litra a), i direktiv 67/548/EØF.

2. Kommissionen bistås af et udvalg.

3. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23)."

                                                
1 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/60/EF (EFT L 226 af

22.8.2001, s. 5).
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91) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til for-

brugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markeds-

føring af nye personbiler1.

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF*, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

____________

* Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).".

________________________

                                                
1 EFT L 12 af 18.1.2000, s. 16.
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Luxembourg, den 14. april 2003 (31.03)
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
2001/0314 (COD)

11253/2/02
REV 2 ADD 1

INST 99
JUR 295
CODEC 957
OC 17

RÅDETS BEGRUNDELSE
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 14. april 2003 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse
1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i for-
bindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter omfat-
tet af proceduren i EF-traktatens artikel 251

RÅDETS BEGRUNDELSE
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I. Indledning

Kommissionen forelagde den 27. december 2001 Rådet forslag til fire rådsforordninger, der

sigter mod at tilpasse komitologi-bestemmelserne i gældende retsakter, således at de bringes i

overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF. Blandt disse fire forordningsforslag er kun

nærværende forslag1, der bygger på artikel 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155,

156, 175, stk. 1, artikel 179, 285 og 300, stk. 3, i traktaten, omfattet af fremgangsmåden i arti-

kel 251 i EF-traktaten.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 11. marts 2003.2

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 17. juli 2002.3

Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse.4

Rådet vedtog sin fælles holdning den 14. april 2003, jf. dokument 11253/1/02.

II. Formål

Formålet med Kommissionens forslag er, at komitologi-bestemmelserne i de retsakter, der

vedtages i henhold til proceduren med fælles beslutningstagning, automatisk skal bringes i

overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen5.

                                                
1 EFT C 75E af 26.3.2002, s. 385.
2 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
3 EFT C 241 af 7.10.2002, s. 128.
4 Skrivelse af 13.5.2002 fra RU's generalsekretær, Vincenzo FALCONE.
5 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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III. Analyse af den fælles holdning

1. Generelle bemærkninger

I Rådets fælles holdning fastholdes formålet med Kommissionens forslag, samtidig med at der

foretages en række tekniske ændringer, der kan opdeles i fire kategorier:

− udeladelse af retsakter, der ikke bør figurere i teksten (bilag I: punkt 1, 2, 4, 6, 10, 14 og

26; bilag II: punkt 28, 31 og 34; bilag III: punkt, 4, 19, 30, 56, 72 og 82)1

− tilføjelse af retsakter, der bør figurere i teksten (bilag I: punkt 9 og 10; bilag II: punkt

21; bilag III: punkt 4, 5, 48, 51 og 55)2

− tekniske ændringer

− redaktionelle eller sproglige ændringer.

En lang række redaktionelle ændringer er en følge af, at man i forbindelse med jurist-

lingvisternes endelige udformning af teksten i Rådet og Europa-Parlamentet anvender den nye

affattelse af komitologi-bestemmelserne, der følger af "komitologi-afgørelsen" fra 1999, og at

man anvender bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale om fælles retningslinjer for

kvaliteten af EF-lovgivningens affattelse.

Alle disse ændringer er accepteret af Kommissionen.

2. EP's ændring(er)

Europa-Parlamentet har godkendt Kommissionens forslag uden ændringer.

                                                
1 Nummereringen af disse punkter svarer til den, der benyttes i Kommissionens oprindelige

forslag.
2 Nummereringen af disse punkter svarer til den, der benyttes i den fælles holdning.



11253/2/02 REV 2 ADD 1 hkm 4
JUR VI    DA

3. Konklusioner

I den fælles holdning fastholdes princippet i og formålet med Kommissionens oprindelige for-

slag, samtidig med at der er indarbejdet ændringer, der hovedsagelig er af teknisk eller redak-

tionel art.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 26. marts 2003 (27.03)
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
2001/0314 (COD)

7569/03

INST 38
JUR 139
CODEC 333
OC 102

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Tidl. dok. nr.: 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 OC 17
Komm. forsl. nr.: 5622/02 INST 9 JUR 28
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af bestemmel-
serne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter omfattet af proceduren i EF-
traktatens artikel 251
- Vedtagelse
FÆLLES INDSTILLING
Frist for konsultation: 20.3.2003

1. Kommissionen forelagde den 27. december 2001 Rådet et forslag til fire rådsforordninger, der

sigter mod at tilpasse komitologi-bestemmelserne i gældende retsakter, således at de bringes i

overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF. Blandt disse fire forordningsforslag er kun

nærværende forslag1, der bygger på artikel 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155,

156, 175, stk. 1, artikel 179, 285 og 300, stk. 3, i traktaten, omfattet af proceduren i arti-

kel 251 TEF.

                                                
1 EFT C 75E af 26.3.2002, s. 385.
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Den 11. marts 2003 godkendte Europa-Parlamentet Kommissionens forslag under første-

behandlingen uden ændringer.1

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 17. juli 20022.

Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse om sagen.3.

På mødet den 30. august 2002 nåede Gruppen vedrørende Almindelige Anliggender til fuld

enighed om tekstudkastet.

2. De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det som et A-

punkt på en kommende samling :

− vedtager den fælles holdning i dok.11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957,

som den er endeligt udformet af jurist-lingvisterne

− noterer sig Rådets begrundelse, som findes i addendum 1 til dok. 11253/1/02 REV 1.

Denne fælles holdning vil snarest muligt blive fremsendt til Europa-Parlamentet sammen med

Rådets begrundelse.

________________________

                                                
1 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
2 EFT 241 af 7.10.2002, s. 128.
3 Skrivelse af 13.5.2002 fra RU's generalsekretær, Vincenzo FALCONE.



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 06.05.2003
SEK(2003)498 endelig

2001/0314(COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

om

Rådets fælles holdning vedrørende vedtagelsen af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning

om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen
i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i

retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter proceduren i traktatens
artikel 251
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 251, stk. 2, andet afsnit, i EF-traktaten

om

Rådets fælles holdning vedrørende vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning

om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i
forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter proceduren i traktatens artikel 251

1- BAGGRUND

Dato for fremsendelse af forslaget til EP og Rådet
(dokument KOM(2001) 789 endelig – 2001/314COD):

27/12/2001

Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse:

17/02/2002

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse, førstebehandling: 11/03/2003

Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: Ikke relevant

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 14/04/2003

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

I henhold til Rådets og Kommissionens fælles erklæring nr. 2 til Rådets afgørelse af 28. juni
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der
tillægges Kommissionen (1999/468/EF)1, er Kommissionen forpligtet til at foreslå, at
komitologiprocedurerne fra 1987 bringes i overensstemmelse med de procedurer, der finder
anvendelse i medfør af afgørelsen fra 1999. Erklæringen fastslår udtrykkeligt, at der skal
foretages en teknisk justering, og tilpasningsproceduren er således klart defineret og giver
ikke mulighed for skøn (bl.a. forbliver proceduretyperne uændrede).

Kommissionen forelagde i december 2001 en pakke af tilpasningsforslag (KOM(2001) 789),
omfattende fire formelt adskilte forordningsudkast svarende til de gældende procedurer2. Det

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23 (afgørelse) og EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1 (erklæring nr. 2).
2 Rådets referencer til de fire forslag er følgende:

2001/313 (AVC) for det forslag til forordning, der skal vedtages efter proceduren med samstemmende
udtalelse,
2001/314 (COD) for det forslag til forordning, der skal vedtages efter den fælles beslutningsprocedure,
2001/315 (CNS) for det forslag til forordning, der skal vedtages efter høringsproceduren (med
kvalificeret flertal) og
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ene forslag vedrører basisretsakter, som er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
(traktatens artikel 251; forslag 2001/314(COD)). I alt skal 300 basisretsakter tilpasses. De fire
forslag blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet i januar 2002.

3- KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

Rådet har behandlet forslagspakken siden marts 2002. Delegationerne har fremsat et stort
antal bemærkninger om tekniske og sproglige aspekter ved forslagene. Bemærkningerne
vedrører f.eks. udeladelser i forslagene, overensstemmelse mellem de forskellige sproglige
versioner og retsakter, der er medtaget i forslagene, men som siden er blevet tilpasset gennem
separate ændringer af individuelle retsakter.

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået alle de tekniske bemærkninger sammen med
de kompetente tjenester i Rådets Generalsekretariat (juridisk tjeneste og jurist-revisorer) og
udtrykt deres holdning i arbejdsdokumenter. På dette grundlag ajourførte Kommissionens
tjenestegrene de fire forslag og fremsendte dem uformelt til formandskabet inden
sommerferien i 2002. Formandskabet anvendte disse korrigerede tekster til at forelægge
formandskabets kompromisforslag.

Efter at Europa-Parlamentet var blevet informeret om de tekniske drøftelser mellem Rådet og
Kommissionen, vedtog det på sit plenarmøde i marts 2003 en række positive beslutninger om
de oprindelige forslag. Rådet er nu i stand til at vedtage en fælles holdning vedrørende det
forslag, der skal vedtages efter den fælles beslutningsprocedure (2001/314(COD)), og til at
vedtage de endelige retsakter vedrørende de tre øvrige forslag.

4- KONKLUSION

Kommissionen kan godtage alle de tekniske ændringer, der er foretaget af de oprindelige
forslag og støtter således Rådets fælles holdning.

                                                                                                                                                        
2001/316 (CNS) for det forslag til forordning, der skal vedtages efter høringsproceduren (med
enstemmighed).


	DSQFG: PART.2


