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46) Οδηγία 93/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Σεπτεµβρίου 1993, σχετικά µε τους χυµούς

φρούτων και ορισµένα οµοειδή προϊόντα 1.

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 15

 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ** τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

____________

* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 244 της 30.9.1993, σ. 23. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης του

1994.
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47) Οδηγία 93/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά µε τα πρόσθετα

µέτρα που αφορούν τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων 1.

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 14.
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48) Οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ης Ιουνίου

1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1.

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_________________

* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 3. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/83/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 48, 19.2.1997, σ. 16).
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49) Οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ης Ιουνίου

1994, για τις χρωστικές που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα 1.

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________

* ΕΕ L 31 της1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.
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50) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 134/94 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 1994, σχετικά µε τη

χρηµατοδοτική και τεχνική συνεργασία µε την Υπεριορδανία και τη Λωρίδα της Γάζας. 1.

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή MED, που ιδρύθηκε από το άρθρο 11 του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1488/96 *.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_______________

* ΕΕ L 189, 30.7.1999, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 4. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2840/98 (ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 14).
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51) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1994, για την

εκτέλεση του ψηφίσµατος Α.747(18) του ΙΜΟ σχετικά µε την εφαρµογή της καταµέτρησης

της χωρητικότητας των χώρων έρµατος στα πετρελαιοφόρα διαχωρισµένου έρµατος 1.

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή. Η επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν

προσκλήσεως της Επιτροπής όποτε το απαιτεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 1.
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52) Οδηγία 94/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1994, για την αποτέφρωση των

επικίνδυνων αποβλήτων 1.

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 16

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 34.
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53) Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης ∆εκεµβρίου

1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας 1.

Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.



11253/2/02 REV 2 GA/rl 55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI JUR EL

54) Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης ∆εκεµβρίου

1994, για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται

από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους

σταθµούς διανοµής καυσίµων 1.

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24.
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55) Οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης Φεβρουαρίου

1995, για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών.1

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________________

* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).»».

                                                
1 ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/5/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 55, 24.2.2002, σ. 59).
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56) Κανονισµός 2494/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση

εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή.1

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 14

∆ιαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1.
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57) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2597/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά µε την

υποβολή στατιστικών για τις ονοµαστικές αλιεύσεις από τα κράτη µέλη που αλιεύουν σε

ορισµένες ζώνες εκτός του Βορείου Ατλαντικού.1

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

__________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 270 της 13.11.1995, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

1638/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 222, 17.8.2001, σ. 29).
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58) Οδηγία 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τις στατιστικές

έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών

προϊόντων.1

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 78 της 28.3.1996, σ. 27.
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59) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συµβουλίου, της 20ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την

ανθρωπιστική βοήθεια.1

Στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

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 εν

λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε ένα µήνα.»

                                                
1 ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.
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60) Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα

του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας.1

Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης

1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Η επιτροπή µπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά τη διαλειτουργικότητα του

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας.

5. Η επιτροπή µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, να δηµιουργεί οµάδες εργασίας για να

την επικουρούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, ιδίως για να εξασφαλισθεί ο

συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών.

6. Η επιτροπή συγκροτείται αµέσως µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

_______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 235 της 17.7.1996, σ. 6.
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61) Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.1

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 19

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.



11253/2/02 REV 2 GA/rl 63
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI JUR EL

62) Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 1996, για την εκτίµηση και τη

διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.1

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 12

∆ιαδικασία και καθήκοντα της επιτροπής

1. Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή στην επιστηµονική και

τεχνική πρόοδο των κριτηρίων και των τεχνικών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος

2 και ο τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών που παρέχονται δυνάµει του άρθρου 11, καθώς

και άλλα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, θεσπίζονται µε τη

διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η προσαρµογή δεν πρέπει να έχει ως

συνέπεια την άµεση ή έµµεση τροποποίηση των οριακών τιµών ή των ορίων συναγερµού.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

__________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.
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63) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές

ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν εντός ή επί των τροφίµων.1

(α) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και

την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

178/2002*, η οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα

5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν

λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης

1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

________________
* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ.1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(β) Το άρθρο 8 καταργείται.

                                                
1 ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1.
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64) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2258/96 του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε

δράσεις αποκατάστασης και ανασυγκρότησης προς όφελος των αναπτυσσοµένων χωρών.1

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια γεωγραφική επιτροπή, η οποία εφεξής

αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε ένα µήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 306 της 28.11.1996, σ. 1.
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65) Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την αντιµετώπιση των

κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες.1

Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 22

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
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66) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την

προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους.1

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

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

ορίζεται σε τρεις µήνες. Για τα καθήκοντα που εµπίπτουν στην επιτροπή δυνάµει του άρθρου

19 σηµεία 1 και 2, εάν το Συµβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία

υποβολής της πρότασης, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

__________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ)

αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της 18.12.2001, σ. 3).
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67) Οδηγία 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου

1996, περί ορισµένων µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διµερών µειγµάτων υφανσίµων ινών.1

Το άρθρο 5 και το άρθρο 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για τον τοµέα των οδηγιών των σχετικών µε τις

ονοµασίες για την επισήµανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο εξής «η

επιτροπή».

2. Η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης του

παραρτήµατος ΙΙ γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 6.

Άρθρο 6

1.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________
* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 1.



11253/2/02 REV 2 GA/rl 69
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI JUR EL

68) Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, για την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων οχηµάτων

και των ρυµουλκουµένων τους. 1

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της

οδηγίας σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των

ρυµουλκουµένων τους, η οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/11/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L48 της 17.2.2001, σ. 20).
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69) Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, για τις

στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.1

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος η οποία έχει

συσταθεί µε την απόφαση 89/382/Ευρατόµ, η οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 7. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1614/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 244 της 12.9.2002, σ. 7).
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70) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά µε τα νέα τρόφιµα και τα νέα συστατικά τροφίµων 1.

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.
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71) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τις

κοινοτικές στατιστικές.1

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 19

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), η Επιτροπή

επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία εφεξής αποκαλείται

«επιτροπή».

2. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*,

τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_____________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
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72) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 550/97 του Συµβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, για τις δράσεις

στον τοµέα του ιού HIV/AIDS στις αναπτυσσόµενες χώρες. 1

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή, η

οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 85 της 27.3.1997, σ. 1.
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73) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1484/97 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση

των δηµογραφικών πολιτικών και προγραµµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες.1

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η οποία εφεξής

αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των επιτροπών της

παραγράφου 1, πραγµατοποιείται ανταλλαγή απόψεων µε βάση παρουσίαση εκ µέρους του

αντιπροσώπου της Επιτροπής, των γενικών κατευθύνσεων των δράσεων που θα εκτελεσθούν

κατά το επόµενο έτος.

______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 1.
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74) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1997, για τη

συνεργασία Βορρά - Νότου στην καταπολέµηση των ναρκωτικών και της τοξικοµανίας.1

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η οποία

καθορίζεται µε γεωγραφικά κριτήρια.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των επιτροπών της

παραγράφου 1, πραγµατοποιείται ανταλλαγή απόψεων µε βάση παρουσίαση εκ µέρους του

αντιπροσώπου της Επιτροπής, των γενικών κατευθύνσεων των δράσεων που θα εκτελεσθούν

κατά το επόµενο έτος.

_________________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 1.
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75) Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου

1997, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών

ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.1

Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης

1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14.Η οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ (ΕΕ L

176 της 5.7.2002, σ. 21).
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76) Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου

1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.1

Στο άρθρο 28, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3. Για τα θέµατα που παραπέµπονται στη µόνιµη επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 10, το

άρθρο 11, παράγραφος 4, το άρθρο 16, το άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο α), και

παράγραφος 2, και το άρθρο 32, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης

1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

                                                
1 ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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77) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 448/98 του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη

συµπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 όσον αφορά την

κατανοµή των υπηρεσιών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα

(ΥΧ∆ΜΕ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών

λογαριασµών (ΕΣΟΛ).1

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 58 της 27.2.1998, σ. 1.
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78) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί

βραχυπροθέσµων στατιστικών.1

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

______________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 162 της 5.6.1998, σ. 1.
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79) Απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

24ης Σεπτεµβρίου 1998, για τη δηµιουργία δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και

ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα.1

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 7

1. Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ* εφαρµόζονται, τηρουµένων των

διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

_______

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ

L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1.
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80) Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου

1998 σχετικά µε την ποιότητα της βενζίνης και του καυσίµου ντήζελ και την τροποποίηση

της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1.

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 11

∆ιαδικασία επιτροπής

1.  Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ

L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58. Οδηγία τροποποιηθείσα από την οδηγία 2000/71/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ. 46).
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81) Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου

1998 για τα ιατροτεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro 1.

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας

90/385/ΕΟΚ.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

4. Η επιτροπή της παραγράφου 1 µπορεί να εξετάσει κάθε θέµα εφαρµογής της παρούσης

οδηγίας.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 EE L 331 της 7.12.1998, σ. 1.
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82) Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

25ης Ιανουαρίου 1999 για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της

ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού

περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα 1.

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 33 της 6.2.1999, σ. 1.
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83) Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

22ας Φεβρουαρίου 1999 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά

τα τρόφιµα και συστατικά τροφίµων που έχουν υποστεί επεξεργασία µε ιοντίζουσα

ακτινοβολία 1.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι
τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
________
* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16.
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84) Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Φεβρουαρίου 1999 σχετικά µε τα εκχυλίσµατα καφέ και τα εκχυλίσµατα κιχωρίου 1.

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002*, η οποία

εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι
τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
________
* ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26.
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85) Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου
1999 σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την
αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών 1.

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 15
∆ιαδικασία κανονιστικής επιτροπής

1. Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρµόζεται επί των θεµάτων που καλύπτονται από το
άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1.

2. Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ *, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι
τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
________
* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
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86) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 για τις
διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά µε τις αποδοχές και το κόστος εργασίας 1.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος, εφεξής

καλουµένη «επιτροπή».

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 63 της 12.3.1999, σ. 6.
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87) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συµβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 για τη θέσπιση
ειδικού πλαισίου συνδροµής των παραδοσιακών προµηθευτών µπανάνας ΑΚΕ 1.

Τα άρθρα 6 και 8 αντικαθίστανται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ *, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι
ένας µήνας.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
________
* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

«Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή.

                                                
1 ΕΕ L 108 της 27.4.1999, σ. 2.
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι
τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

88) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονοµικής ταφής των

αποβλήτων 1.

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 17

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
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89) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 975/1999 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 περί καθορισµού

των προϋποθέσεων εφαρµογής των δράσεων συνεργασίας για την ανάπτυξη που συµβάλλουν

στον γενικό στόχο ανάπτυξης και εδραίωσης της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου,

καθώς και σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 1.

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ∆ηµοκρατίας

(εφεξής καλουµένη «επιτροπή»).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 1.
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90) Οδηγία 1999/45/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου

1999 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των

κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων

παρασκευασµάτων 1.

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 20

1. Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των παραρτηµάτων της

παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 29

παράγραφος 4 σηµείο α) της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

                                                
1 ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1. Οδηγία τροποποιηθείσα από την οδηγία 2001/60/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 226 της 22.8.2001, σ. 5).



11253/2/02 REV 2 GA/rl 92
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI JUR EL

91) Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

13ης ∆εκεµβρίου 1999 για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των

καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την

εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων 1.

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5

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

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

________

* Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ
L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

______________

                                                
1 ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 16.



11253/2/02 REV 2 ADD 1 ΕΧ/ακζ/ΧΑ 1
JUR VI    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 14 Απριλίου 2003
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0314 (COD)

11253/2/02
REV 2 ADD 1

INST 99
JUR 295
CODEC 957
OC 17

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 14 Απριλίου 2003 για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί προσαρµογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου
των διατάξεων των σχετικών µε τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή
στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται
από πράξεις υποκείµενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. Εισαγωγή

Στις 27 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τέσσερις προτάσεις

κανονισµών του Συµβουλίου που αποβλέπουν στην προσαρµογή των διατάξεων σχετικά µε

τις επιτροπές των εν ισχύι νοµοθετικών πράξεων, προκειµένου να συµµορφωθούν µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ. Μεταξύ των τεσσάρων προτάσεων που προαναφέρθηκαν, µόνον η

παρούσα πρόταση κανονισµού 1, η οποία βασίζεται στα άρθρα 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137,

150, 152, 153, 155, 156, 175, παράγραφος 1, 179, 285 και 300, παράγραφος 3, της Συνθήκης,

υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 251 ΣΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2003 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 17 Ιουλίου 2002 3.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει επί του θέµατος 4.

Στις 14 Απριλίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του, όπως περιλαµβάνεται

στο έγγραφο 11253/1/02.

ΙΙ. Στόχος

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η αυτόµατη συµµόρφωση µε την απόφαση

1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών

αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 5, των διατάξεων σχετικά µε τις επιτροπές στις

νοµοθετικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης.

                                                
1 ΕΕ C 75 E της 26.3.2002, σ. 385.
2 ∆εν δηµοσιεύτηκε ακόµη στην ΕΕ.
3 ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 128.
4 Επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. FALCONE, µε

ηµεροµηνία 13.5.2002.
5 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

1. Γενικότητες

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί το στόχο της πρότασης της Επιτροπής, επιφέροντας

ταυτόχρονα έναν ορισµένο αριθµό τροποποιήσεων τεχνικού χαρακτήρα οι οποίες µπορούν να

καταγραφούν σε τέσσερις κατηγορίες :

− την απαλοιφή, µέσα στο κείµενο, νοµοθετικών πράξεων που δεν θα πρέπει να

αναφέρονται (Παράρτηµα Ι : σηµεία 1, 2, 4, 6, 10, 14 και 26, Παράρτηµα ΙΙ : σηµεία

28, 31 και 34, Παράρτηµα ΙΙΙ : σηµεία 4, 19, 30, 56, 72 και 82) 1,

− την προσθήκη, µέσα στο κείµενο, νοµοθετικών πράξεων που θα πρέπει να αναφέρονται

(Παράρτηµα Ι : σηµεία 9 και 10, Παράρτηµα ΙΙ : σηµείο 21, Παράρτηµα ΙΙΙ : σηµεία 4,

5, 48, 51 και 55) 2,

− διορθώσεις τεχνικού χαρακτήρα,

− διορθώσεις συντακτικής ή γλωσσικής φύσεως.

Ένας µεγάλος αριθµός τροποποιήσεων συντακτικής φύσεως προκύπτει από την εφαρµογή,

στο πλαίσιο της οριστικής διατύπωσης του κειµένου που επιτελείται από τους γλωσσοµαθείς

νοµικούς του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της νέας διατύπωσης των

διατάξεων σχετικά µε τις επιτροπές, η οποία προκύπτει από την «απόφαση Επιτροπολογία»

του 1999, και από την εφαρµογή των διατάξεων της διοργανικής συµφωνίας σχετικά µε την

ποιότητα της  διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Όλες αυτές οι τροποποιήσεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

2. Τροπολογία(-ες) του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.

                                                
1 Σηµείωση : η αρίθµηση των σηµείων αντιστοιχεί εδώ σε εκείνη της αρχικής πρότασης της

Επιτροπής.
2 Σηµείωση : η αρίθµηση των σηµείων αντιστοιχεί εδώ σε εκείνη της κοινής θέσης.
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3. Συµπέρασµα

Η κοινή θέση διατηρεί την αρχή και τους στόχους της αρχικής πρότασης της Επιτροπής,

ενσωµατώνοντας ταυτόχρονα τροποποιήσεις κυρίως τεχνικού ή συντακτικού χαρακτήρα.

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

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003 (28.03)
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0314 (COD)

7569/03

INST 38
JUR 139
CODEC 333
OC 102

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 OC 17
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5622/02 INST 9 JUR 28
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση του

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
προσαρµογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου των διατάξεων
των σχετικών µε τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις
υποκείµενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ
- Έκδοση
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 20.03.2003

1. Στις 27 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τέσσερις προτάσεις

κανονισµών του Συµβουλίου που αποβλέπουν στην προσαρµογή των περί επιτροπολογίας

διατάξεων των εν ισχύι νοµοθετικών πράξεων, προκειµένου να συµµορφωθούν µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ. Μεταξύ των τεσσάρων προτάσεων που προαναφέρθηκαν, µόνον η

παρούσα πρόταση κανονισµού 1, η οποία βασίζεται στα άρθρα 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137,

150, 152, 153, 155, 156, 175, παράγραφος 1, 179, 285 και 300, παράγραφος 3, της Συνθήκης,

υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 251 ΣΕΚ.

                                                
1 ΕΕ C 75 E της 26.3.2002, σ. 385.
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Στις 11 Μαρτίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σε

πρώτη ανάγνωση, χωρίς να καταθέσει τροπολογίες 1.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 17 Ιουλίου 2002 2.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει επί του θέµατος 3.

Κατά τη συνεδρίαση της 30ής Αυγούστου 2002, η Οµάδα Γενικών Υποθέσεων κατέληξε

οµόφωνα σε συµφωνία επί του σχεδίου κειµένου.

2. Η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συµβούλιο, στα σηµεία

«Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου :

- να καθορίσει την κοινή του θέση µετά την οριστική της διατύπωση από τους

γλωσσοµαθείς νοµικούς στο έγγραφο 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC

957 και

- να σηµειώσει το σκεπτικό του Συµβουλίου, όπως περιλαµβάνεται στην προσθήκη του

εγγράφου 11253/1/02 REV 1.

Η κοινή θέση θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντοµότερο δυνατόν, µαζί µε

το σκεπτικό του Συµβουλίου.

________________________

                                                
1 ∆εν δηµοσιεύτηκε ακόµη στην ΕΕ.
2 ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 128.
3 Επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. FALCONE, µε

ηµεροµηνία 13.5.2002.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για τη θέσπιση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου

για την προσαρµογή των διατάξεων περί των επιτροπών που συνδράµουν την Επιτροπή
στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της που καθορίζονται στις πράξεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου οι οποίες θεσπίζονται µε την διαδικασία

του άρθρου 251 της συνθήκης

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβουλίου
(έγγραφο COM(2001) 789 τελικό – 2001/314(COD)):

27/12/2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

17/02/2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση:

11/03/2003

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: N/A

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 14/04/2003

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά την κοινή δήλωση αριθ. 2 του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την απόφαση του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1999/468/EΚ) 1, η Επιτροπή έχει την
υποχρέωση να προτείνει την ευθυγράµµιση των διαδικασιών επιτροπολογίας του 1987 µε
εκείνες που ισχύουν στο πλαίσιο της απόφασης του 1999. Η δήλωση ορίζει σαφώς µια
τεχνική προσέγγιση και το εγχείρηµα της ευθυγράµµισης προσδιορίζεται µε αυτόν τον τρόπο
επακριβώς και δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε διακριτική ευχέρεια (συγκεκριµένα, οι τύποι
των διαδικασιών παραµένουν οι ίδιοι).

Τον ∆εκέµβριο 2001, η Επιτροπή υπέβαλε δέσµη προτάσεων (COM (2001)789), µε τέσσαρά
τυπικά ξεχωριστά σχέδια κανονισµού αντίστοιχα προς τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες2. Ενα

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23 (Απόφαση) και ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σ. 1 (δήλωση αριθ. 2).
2 Οι αναφορές των τεσσάρων προτάσεων είναι οι εξής:

2001/313 (AVC) για την πρόταση κανονισµού που πρέπει να εκδοθεί σύµφωνα µε διαδικασία
σύµφωνης γνώµης,
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