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51) Verordening (EG) nr. 2978/94 van de Raad van 21 november 1994 betreffende de

tenuitvoerlegging van IMO-resolutie A.747(18) inzake de toepassing van tonnagemeting op

de ballastruimten in tankers met gescheiden-ballasttanks 1.

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.  Dit comité wordt door de Commissie

bijeengeroepen wanneer dit voor de toepassing van deze verordening nodig is.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 319 van 12.12.1994, blz. 1.
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52) Richtlijn 94/67/EG van de Raad van 16 december 1994 betreffende de verbranding van

gevaarlijke afvalstoffen 1.

Artikel 16 wordt vervangen door:

"Artikel 16

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 34.
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53) Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994

betreffende verpakking en verpakkingsafval 1.

Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.
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54) Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994

betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg

van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar

benzinestations 1.

Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24.
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55) Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 februari 1995

betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 1.

Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG)

nr. 178/2002 * ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG ** van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
** Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/5/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 55 van 24.2.2001, blz. 59).
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56) Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde

indexcijfers van de consumptieprijzen 1.

Artikel 14 wordt vervangen door:

"Artikel 14

Procedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, hierna "het

comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1617/1999 van de Commissie (PB L 192 van 24.7.1999, blz. 9).
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57) Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van

statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-

Atlantische Oceaan 1.

Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 270 van 13.11.1995, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1638/2001

van de Commissie (PB L 222 van 17.8.2001, blz. 29).
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58) Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende de statistische enquêtes inzake

melk en zuivelproducten 1.

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 78 van 28.3.1996, blz. 27.
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59) Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp 1.

In artikel 17 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG *

van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één

maand.".

                                                
1 PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1.
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60) Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het

trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem 1.

Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

4. Het comité kan alle kwesties bespreken die betrekking hebben op de interoperabiliteit van

het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem.

5. Het comité kan in voorkomend geval werkgroepen oprichten om zich te laten assisteren bij

de vervulling van zijn taken, met name met het oog op de coördinatie van de aangemelde

instanties.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 235 van 17.7.1996, blz. 6.
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61) Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en

bestrijding van verontreiniging 1.

Artikel 19 wordt vervangen door:

"Artikel 19

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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62) Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer

van de luchtkwaliteit 1.

Artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12

Comité en taken van het comité

1. De wijzigingen die nodig zijn voor de aanpassing van de in artikel 4, lid 2, bedoelde criteria

en technieken aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en de nadere regeling

voor toezending van de krachtens artikel 11 te verstrekken informatie, alsmede andere taken,

vermeld in de in artikel 4, lid 3, bedoelde bepalingen, worden vastgesteld volgens de

procedure van lid 2 van het onderhavige artikel. De aanpassing mag geen directe of indirecte

wijziging van de grenswaarden of alarmdrempels inhouden.

2. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

3. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55.
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63) Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996

tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of

te gebruiken aromastoffen 1.

a) Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG)

nr. 178/2002 * ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de

diergezondheid, hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG ** van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op

drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
** Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

b) Artikel 8 wordt geschrapt.

                                                
1 PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.



11253/2/02 REV 2 AL/bm 65
BIJLAGE III JUR    NL

64) Verordening (EG) nr. 2258/96 van de Raad van 22 november 1996 betreffende herstel- en

wederopbouwacties ten behoeve van ontwikkelingslanden 1.

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bevoegde geografisch comité, hierna "het comité"

te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één

maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 306 van 28.11.1996, blz. 1.
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65) Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de

gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 1.

Artikel 22 wordt vervangen door:

"Artikel 22

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
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66) Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van

in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende

handelsverkeer 1.

Artikel 18 wordt vervangen door:

"Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden. Voor de taken waarvoor het comité krachtens artikel 19, punten 1 en 2, bevoegd is,

worden de voorgestelde maatregelen, indien de Raad na verloop van een termijn van drie

maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad, geen besluit heeft gneomen, door de

Commissie vastgesteld.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 2476/2001 van de Commissie (PB L 334 van 18.12.2001, blz. 3).
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67) Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996

betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van

textielvezels 1.

De artikelen 5 en 6 worden vervangen door:

"Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité voor de sector richtlijnen met betrekking

tot de benamingen en de etikettering van textielproducten hierna "het comité" te noemen.

2. De aanpassing van de in bijlage II vermelde methoden voor kwantitatieve analyse aan de

technische vooruitgang vindt plaats volgens de procedure van artikel 6.

Artikel 6

1. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

2. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 32 van 3.2.1997, blz. 1.
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68) Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing

van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en

aanhangwagens 1.

Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité voor de aanpassing aan de technische

vooruitgang van de richtlijn betreffende de technische controle van motorvoertuigen en

aanhangwagens, hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 46 van 17.2.1997, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/11/EG van de

Commissie (PB L 48 van 17.2.2001, blz. 20).
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69) Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele

bedrijfsstatistieken 1.

Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom * ingestelde

Comité statistisch programma, hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG ** van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
** Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 14 van 17.1.1997, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1614/2002 van de Commissie (PB L 244 van 12.9.2002, blz. 7).
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70) Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997

betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten 1.

Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG)

nr. 178/2002 *ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
** Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.



11253/2/02 REV 2 AL/bm 72
BIJLAGE III JUR    NL

71) Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de

communautaire statistiek 1.

Artikel 19 wordt vervangen door:

"Artikel 19

1. In het in artikel 3, lid 2, onder b), genoemde geval wordt de Commissie bijgestaan door het

Comité statistisch programma, hierna "het comité" te noemen.

2. In dat geval zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG * van toepassing, met

inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.
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72) Verordening (EG) nr. 550/97 van de Raad van 24 maart 1997 betreffende acties op het gebied

van HIV/aids in de ontwikkelingslanden 1.

Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het geografische comité dat bevoegd is voor

ontwikkeling, hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 85 van 27.3.1997, blz. 1.
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73) Verordening (EG) nr. 1484/97 van de Raad van 22 juli 1997 betreffende steun aan

ontwikkelingslanden voor demografische maatregelen en programma's 1.

Artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat bevoegd is voor ontwikkeling, hierna

"het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

4. In het kader van een gezamenlijke vergadering van de in lid 1 bedoelde comités wordt

eenmaal per jaar een gedachtewisseling gehouden aan de hand van een uiteenzetting van de

vertegenwoordiger van de Commissie van de algemene hoofdlijnen voor de in het komende

jaar te voeren acties.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 202 van 30.7.1997, blz. 1.
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74) Verordening (EG) nr. 2046/97 van de Raad van 13 oktober 1997 betreffende de Noord-Zuid-

samenwerking op het gebied van de bestrijding van drugs en drugsverslaving 1.

Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het volgens geografische criteria aangeduide comité

dat bevoegd is voor ontwikkeling.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

4. In het kader van een gezamenlijke vergadering van de in lid 1 bedoelde comités wordt

eenmaal per jaar een gedachtewisseling gehouden aan de hand van een uiteenzetting door de

vertegenwoordiger van de Commissie van de algemene hoofdlijnen voor de in het komende

jaar te voeren acties.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 287 van 21.10.1997, blz. 1.
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75) Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997

betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor

postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst 1.

Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG van

het Europees Parlement en de Raad (PB L 176 van 5.7.2002, blz. 21).
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76) Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende

het op de markt brengen van biociden 1.

In artikel 28 wordt lid 3 vervangen door:

"3. In aangelegenheden die krachtens artikel 10, artikel 11, lid 4, artikel 16, artikel 27, lid 1,

onder a), en lid 2, en artikel 32 aan het permanent comité worden voorgelegd, zijn de

artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde

in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.".

                                                
1 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
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77) Verordening (EG) nr. 448/98 van de Raad van 16 februari 1998 tot aanvulling en wijziging

van Verordening (EG) nr. 2223/96 wat betreft de toerekening van de indirect gemeten

diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van

nationale en regionale rekeningen (ESR) 1.

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, hierna "het

comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 58 van 27.2.1998, blz. 1.
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78) Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken 1.

Artikel 18 wordt vervangen door:

"Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, hierna "het

comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 162 van 5.6.1998, blz. 1.
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79) Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998

tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van

overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap 1.

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. Bij de uitvoering van deze beschikking wordt de Commissie bijgestaan door een comité.

2. De artikelen 5 en 7 van Besluit nr. 1999/468/EG * zijn van toepassing, met inachtneming

van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

_________________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999  tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1.
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80) Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende

de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van

de Raad 1.

Artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11

Comitéprocedure

1. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

2. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

____________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/71/EG van

de Commissie (PB L 287 van 14.11.2000, blz. 46).
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81) Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende

medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 1.

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 6, lid 2, van Richtlijn 90/385/EEG

ingestelde comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen,  zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

4. Het in lid 1 bedoelde comité kan elke kwestie met betrekking tot de invoering van deze

richtlijn behandelen.

______________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1
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82) Beschikking nr. 276/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 1999 tot

vaststelling van een communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger

gebruik van Internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale net-

werken 1.

Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel verwezen wordt,  zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

_______________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 33 van 6.2.1999, blz. 1.



11253/2/02 REV 2 AL/bm 84
BIJLAGE III JUR    NL

83) Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende

de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van

voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling 1.

Artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG)

nr. 178/2002 * ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit
1999/468/EG ** van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat
besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie
maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

_______________
* PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
** Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 66 van 13.3.1999, blz. 16.
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84) Richtlijn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake
extracten van koffie en extracten van cichorei 1.

Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG)
nr. 178/2002 * ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,
hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit
1999/468/EG ** van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat
besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie
maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

____________
* PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
** Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 66 van 13.3.1999, blz. 26.
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85) Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun
conformiteit 1.

Artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15
Procedure van het regelgevend comité.

1. De procedure van lid 2 is van toepassing op de door artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 1,
bestreken aangelegenheden.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit
1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat
besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie
maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

________________
* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
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86) Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuur-
statistieken van lonen en loonkosten 1.

Artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, hierna het

"comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

__________________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 63 van 12.3.1999, blz. 6.
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87) Verordening (EG) nr. 856/1999 van de Raad van 22 april 1999 tot instelling van een
bijzondere kaderregeling voor bijstand ten behoeve van de traditionele ACS-leveranciers van
bananen 1.

Artikel 6 en artikel 8 worden vervangen door:

"Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comité dat bevoegd is voor
ontwikkeling.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit
1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat
besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één
maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

_________________
* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comité dat bevoegd is voor
ontwikkeling.

                                                
1 PB L 108 van 27.4.1999, blz. 2.
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2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie
maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

88) Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afval-

stoffen 1.

Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

_________________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
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89) Verordening (EG) nr. 975/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die

een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en

consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging

van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden 1.

Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité Mensenrechten en democratie, hierna "het

comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen,  zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

_________________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 120 van 8.5.1999, blz. 1.
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90) Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten 1.

Artikel 20 wordt vervangen door:

"Artikel 20

1. De wijzigingen die nodig zijn om de bijlagen van deze richtlijn aan te passen aan de
vooruitgang van de techniek, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 29, lid 4,
onder a), van Richtlijn 67/548/EEG.

2. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

3. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit
1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat
besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie
maanden.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

____________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

                                                
1 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/60/EG van

de Commissie (PB L 226 van 22.8.2001, blz. 5).
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91) Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betref-

fende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-

uitstoot bij de verbranding van nieuwe personenauto's 1.

Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel verwezen wordt, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG * van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

_______________

* Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).".

______________________

                                                
1 PB L 12 van 18.1.2000, blz. 16.
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I. Inleiding

Op 27 december 2001 heeft de Commissie bij de Raad vier voorstellen voor verordeningen

van de Raad ingediend, teneinde de comitologiebepalingen in de vigerende besluiten aan te

passen en ze in overeenstemming te brengen met Besluit 1999/468/EG. Van die vier

verordeningsvoorstellen is alleen het onderhavige voorstel 1, dat op de artikelen 40, 47, 55,

71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, lid 1, 179, 285 et 300 en lid 3, van het Verdrag

gebaseerd is, aan de procedure van artikel 251 VEG onderworpen.

Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing uitgebracht op 11 maart 2003. 2

Het Economische en Sociaal Comité heeft op 17 juli 2002 advies uitgebracht. 3

Het Comité van de Regio’s heeft besloten hierover geen advies uit te brengen. 4

Op 14 april 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld, zoals

weergegeven in document 11253/1/02.

II. Doelstelling

Het doel van het Commissievoorstel is de comitologiebepalingen in de besluiten die volgens

de medebeslissingsprocedure zijn aangenomen, automatisch in overeenstemming te brengen

met Besluit 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de

uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 5.

                                                
1 PB C 75E van 26.3.2002, blz. 385.
2 Nog niet gepubliceerd in het PB.
3 PB C 241 van 7.10.2002, blz. 128.
4 Brief van de secretaris-generaal van het CvdR, de heer FALCONE, van 13.5.2002.
5 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

1. Algemeen

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad blijft de doelstelling van het

Commissievoorstel behouden, maar worden een aantal technische wijzigingen aangebracht

die in vier categorieën kunnen worden ondergebracht:

- schrapping, in de tekst, van besluiten die er niet in thuishoren (Bijlage I: punten 1, 2, 4,

6, 10, 14 en 26; Bijlage II: punten 28, 31 en 34; Bijlage III: punten 4, 19, 30, 56, 72 en

82) 1;

- opneming, in de tekst, van besluiten die erin thuishoren (Bijlage I: punten 9 en 10;

Bijlage II: punt 21; Bijlage III: punten 4, 5, 48, 51 en 55) 2;

- technische correcties;

- redactionele of taalkundige correcties.

Een groot aantal redactionele wijzigingen is het gevolg van de toepassing, in het kader van de

bijwerking van de tekst door de juristen-vertalers van de Raad en het Europees Parlement, van

de nieuwe formulering van de comitologiebepalingen ingevolge het “Comitologiebesluit” van

1999, en van de toepassing van de bepalingen van het interinstitutioneel akkoord over de

redactionele kwaliteit.

Al die wijzigingen zijn aanvaard door de Commissie.

2. Amendement(en) van het EP

Het Europees Parlement heeft het Commissievoorstel ongewijzigd goedgekeurd.

                                                
1 Noot: deze nummering van de punten is die van het oorspronkelijke Commissievoorstel.
2 Noot: deze nummering van de punten is die van het gemeenschappelijk standpunt.
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Conclusie

In het gemeenschappelijk standpunt blijven het beginsel en de doelstellingen van het

oorspronkelijke Commissievoorstel behouden, terwijl daarin tegelijkertijd wijzigingen

worden opgenomen die vooral van technische of redactionele aard zijn.

_____________
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- Vaststelling
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
aanvraagtermijn overleg : 20.03.2003

1. Op 27 december 2001 heeft de Commissie aan de Raad vier voorstellen voor verordeningen

van de Raad voorgelegd met het doel de comitologiebepalingen van de geldende besluiten in

overeenstemming te brengen met Besluit 1999/468/EG. Alleen het onderhavige

verordeningsvoorstel 1, dat gebaseerd is op de artikelen 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152,

153, 155, 156, 175, lid 1, 179, 285 en 300, lid 3, van het Verdrag, is onderworpen aan de

procedure van artikel 251 VEG.

                                                
1 PB C 75E van 26.3.2002, blz. 385.
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Het Europees Parlement heeft het Commissievoorstel op 11 maart 2003 in eerste lezing

zonder amendementen goedgekeurd. 1

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 17 juli 2002 advies uitgebracht 2.

Het Comité van de Regio's heeft besloten geen advies uit te brengen 3.

De Groep algemene zaken heeft op 30 augustus 2002 met eenparigheid van stemmen

overeenstemming over de ontwerp-tekst bereikt.

2. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht de Raad in overweging te

geven onder de A-punten van een komende zitting:

- zijn gemeenschappelijk standpunt vast te stellen in de door de juristen/vertalers

bijgewerkte versie van document 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 en

- nota te nemen van de motivering van de Raad die in addendum 1 bij document

11253/1/02 REV 1 is opgenomen.

Dit gemeenschappelijk standpunt zal vervolgens zo spoedig mogelijk, vergezeld van de

motivering van de Raad, aan het Europees Parlement worden toegezonden.

_______________

                                                
1 Advies nog niet verschenen in het Publicatieblad.
2 PB C 241 van 7.10.2002, blz. 128.
3 Brief van de secretaris-generaal van het CvR, de heer FALCONE, d.d. 13.5.2002
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

betreffende het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad

tot aanpassing van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de
uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgesteld in besluiten waarop

de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is

1- ACHTERGROND

Datum van indiening van het voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2001) 789 def – 2001/314(COD)):

27/12/2001

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité:

17/02/2002

Datum van het advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 11/03/2003

Datum van indiening van het gewijzigde voorstel: Nvt

Datum van de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 14/04/2003

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Uit hoofde van de gemeenschappelijke verklaring nr. 2 van de Raad en de Commissie inzake
het Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1999/468/EG)1, is
de Commissie verplicht een voorstel te doen inzake de aanpassing van de comitéprocedures
van 1987 aan de procedures die krachtens het besluit van 1999 van toepassing zijn. De
verklaring behelst duidelijk een technische aanpassing; de aanpassing is derhalve
nauwomschreven en laat geen beoordelingsmarge (de soorten procedures blijven met name
ongewijzigd).

De Commissie heeft in december 2001 een reeks aanpassingsvoorstellen ingediend (COM
(2001)789), die vier afzonderlijke voorstellen voor verordeningen bevat met betrekking tot de
toepasselijke procedures2. Een van deze voorstellen heeft betrekking op basisbesluiten die

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23 (Beschikking) en PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1 (verklaring nr.2).
2 De referenties van de vier voorstellen voor de Raad zijn:

2001/313 (AVC) voor het voorstel betreffende een verordening dat volgens de instemmingsprocedure
moet worden goedgekeurd,
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volgens de medebeslissingsprocedure zijn goedgekeurd (artikel 251 van het Verdrag; voorstel
2001/314 (COD)). In totaal zullen circa 300 wetgevende basisbesluiten worden aangepast. De
vier voorstellen zijn in januari 2002 aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd.

3- OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE OVER HET
GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De voorstellen zijn sinds maart 2002 bij de Raad in behandeling. De delegaties hebben een
aanzienlijk aantal opmerkingen gemaakt over technische of taalkundige aspecten van de
voorstellen, bijvoorbeeld over bepaalde weglatingen, eensluidende bewoordingen in alle talen
of in de besluiten die in de voorstellen worden vermeld; de voorstellen zijn inmiddels echter
door middel van afzonderlijke wijzigingen van individuele besluiten aangepast.

De diensten van de Commissie hebben alle technische opmerkingen met de bevoegde
diensten van het Secretariaat-generaal van de Raad besproken (Juridische dienst en Juristen-
reviseurs) en in werkdocumenten hun standpunt ter zake uiteengezet. Op basis hiervan
hebben de diensten van de Commissie de vier voorstellen bijgewerkt en vóór het zomerreces
van 2002 informeel bij het voorzitterschap ingediend. Het voorzitterschap heeft zich deze
gecorrigeerde teksten eigen gemaakt in de vorm van Compromisvoorstellen van het
voorzitterschap.

Het Europees Parlement heeft, na te zijn ingelicht over de aard van de technische
werkzaamheden die door de Raad en de Commissie zijn uitgevoerd, in zijn plenaire
vergadering van maart 2003 gunstige resoluties aangenomen met betrekking tot de
oorspronkelijke voorstellen. Thans kan de Raad een gemeenschappelijk standpunt vaststellen
met betrekking tot het voorstel dat volgens de medebeslissingsprocedure moet worden
goedgekeurd (2001/314(COD)) en definitieve besluiten vaststellen ten aanzien van de drie
andere voorstellen.

4- CONCLUSIE

De Commissie kan alle technische wijzigingen die in de tekst van de oorspronkelijke
voorstellen zijn aangebracht, aanvaarden en onderschrijft derhalve het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad.

                                                                                                                                                        
2001/314 (COD) voor het voorstel voor een verordening dat volgens de medebeslissingsprocedure moet
worden goedgekeurd,
2001/315 (CNS) voor het voorstel voor een verordening dat volgens de raadplegingsprocedure
(gekwalificeerde meerderheid) moet worden goedgekeurd, en
2001/316 (CNS) voor het voorstel voor een verordening dat volgens de raadplegingsprocedure
(unanimiteit) moet worden goedgekeurd.


	GSDGR: PART.2


