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ANEXO III    PT

50) Regulamento (CEE) n.º 1734/94 do Conselho, de 11 de Julho de 1994, relativo à cooperação

financeira e técnica com a Cisjordânia e a Faixa de Gaza 1.

O artigo 5.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 5º

1. A Comissão é assistida pelo Comité MED, instituído pelo artigo 6º do

Regulamento (CEE) nº 1488/96 2.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 182 de 16.7.94, p. 4. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 2840/98 (JO L 354 de 30.12.98, p. 14).
2 JO L 189 de 30.7.1996, p. 1.
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ANEXO III    PT

51) Regulamento (CE) n.º 2978/94 do Conselho, de 21 de Novembro de 1994, relativo à aplicação

da resolução A.747(18) da OMI sobre o cálculo da arqueação dos tanques de lastro dos navios

petroleiros com tanques de lastro segregado 1.

O artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 7.º

1. A Comissão é assistida por um Comité. O Comité reúne-se por convite da Comissão,

sempre que seja necessário para a aplicação do presente regulamento.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 319 de 12.12.1994, p. 1.
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ANEXO III    PT

52) Directiva 94/67/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1994, relativa à incineração de

resíduos perigosos 1.

O artigo 16.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 16.º

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 365 de 31.12.94, p. 34.
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ANEXO III    PT

53) Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994,

relativa a embalagens e resíduos de embalagens 1.

O artigo 21.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 21.°

Processo do Comité

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 365 de 31.12.94, p. 10.
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ANEXO III    PT

54) Directiva 94/63/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994,

relativa ao controlo das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes do

armazenamento de gasolinas e da sua distribuição dos terminais para as estações de serviço 1.

O artigo 8.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 8.º

Comité

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 365 de 31.12.94, p. 24.
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ANEXO III    PT

55) Directiva 95/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Fevereiro de 1995,

relativa aos aditivos alimentares com excepção dos corantes e dos edulcorantes 1.

O artigo 6.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 6.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde

Animal, instituído pelo artigo 58º do Regulamento (CE) nº 178/2002 *, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE **, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

_________
* JO L 31 de 1.2.2002, p. 1
** Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 61 de 18.03.95, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva

2001/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 55 de 24.2.2001, p. 59).
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ANEXO III    PT

56) Regulamento (CE) n.º 2494/95 do Conselho, de 23 de Outubro de 1995, relativo aos índices

harmonizados de preços no consumidor 1.

O artigo 14.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 14.º

Processo

1. A Comissão é assistida pelo Comité para o Programa Estatístico, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o do disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 257 de 27.10.95, p. 1.
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ANEXO III    PT

57) Regulamento (CE) n.º 2597/95 do Conselho, de 23 de Outubro de 1995, relativo à

apresentação de estatísticas de capturas nominais efectuadas pelos Estados-Membros que

pescam em certas zonas, com exclusão das do Atlântico Norte 1.

O artigo 5.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 5.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente das Estatísticas Agrícolas, a seguir

designado por "Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 270 de 13.11.95, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) nº 1638/2001 da Comissão (JO L 222 de 17.8.2001, p. 29).
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ANEXO III    PT

58) Directiva 96/16/CE do Conselho, de 19 de Março de 1996, relativa aos inquéritos estatísticos

a efectuar no sector do leite e dos produtos lácteos 1.

O artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 7.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente das Estatísticas Agrícolas, a seguir

designado por "Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 78 de 28.3.96, p. 27.
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ANEXO III    PT

59) Regulamento (CE) n.º 1257/96 do Conselho, de 20 de Junho de 1996, relativo à ajuda

humanitária 1.

No artigo 17.º, os n.ºs 1 e 2 passam a ter a seguinte redacção:

"1. A Comissão é assistida por um Comité.

O Comité aprovará o seu regulamento interno.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de um mês.".

                                                
1 JO L 163 de 2.7.96, p. 1.
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ANEXO III    PT

60) Directiva 96/48/CE do Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativa à interoperabilidade do

sistema ferroviário transeuropeu de alta velocidade 1.

O artigo 21.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 21.°

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

4. O Comité pode discutir qualquer questão relativa à interoperabilidade do sistema

ferroviário transeuropeu de alta velocidade.

5. Se necessário, o Comité pode criar grupos de trabalho para o auxiliarem no desempenho

das suas funções, nomeadamente para assegurar a coordenação dos organismos notificados.

6. O Comité é constituído a partir da entrada em vigor da presente directiva".

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 235 de 17.7.96, p. 6.
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ANEXO III    PT

61) Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à prevenção e controlo

integrados da poluição 1.

O artigo 19.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 19.º

Comité

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 257 de 10.10.96, p. 26.
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ANEXO III    PT

62) Directiva 96/62/CE, de 27 de Setembro de 1996, relativa à avaliação e gestão da qualidade do

ar ambiente 1.

O artigo 12.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 12.º

Comité e funções do Comité

1. As alterações necessárias para adaptar ao progresso científico e técnico os critérios e

técnicas referidos no n.º 2 do artigo 4.º e as modalidades de envio das informações a fornecer

nos termos do artigo 11.º, bem como quaisquer outras funções especificadas nas disposições

referidas no n.º 3 do artigo 4.º, são aprovadas nos termos do n.º 2 do presente artigo. Esta

adaptação não deve ter por efeito modificar, directa ou indirectamente, os valores-limite ou os

limiares de alerta.

2. A Comissão é assistida por um Comité.

3. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

4. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 296 de 21.11.96, p. 55.
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ANEXO III    PT

63) Regulamento (CE) n.º 2232/96 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Outubro

de 1996, que estabelece um procedimento comunitário aplicável no domínio das substâncias

aromatizantes utilizadas ou que se destinem a serem utilizadas nos géneros alimentícios 1.

a) O artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 7.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde

Animal, instituído pelo artigo 58º do Regulamento (CE) nº 178/2002*, a seguir

designado por "Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º

da Decisão 1999/468/CE **, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

_________
* JO L 31 de 1.2.2002, p. 1
** Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

b) É revogado o artigo 8.º.

                                                
1 JO L 299 de 23.11.96, p. 1.
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ANEXO III    PT

64) Regulamento (CE) n.º 2258/96 do Conselho, de 22 de Novembro de 1996, relativo a acções

de recuperação e de reconstrução a favor dos países em desenvolvimento 1.

O artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 7.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Geográfico competente, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de um mês.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 306 de 28.11.96, p. 1.
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ANEXO III    PT

65) Directiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo dos perigos

associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas 1.

O artigo 22.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 22.º

Comité

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 10 de 14.1.97, p. 13.
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66) Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativo à protecção

de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio 1.

O artigo 18.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 18.º

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE*, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no nº 6 do artigo 5º da Decisão 1999/468/CE é de três meses. Em relação às

funcões do Comité referidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 19.º, se, no termo de um prazo de três

meses a contar da data em que o assunto tenha sido submetido à apreciação do Conselho, este

último ainda não tiver deliberado, a Comissão aprovará as medidas propostas.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 61 de 3.3.97, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dado pelo

Regulamento (CE) nº 2476/2001 da Comissão (JO L 334 de 18.12.2001, p. 3).
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ANEXO III    PT

67) Directiva 96/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996,

relativa a certos métodos de análise quantitativa de misturas binárias de fibras têxteis 1.

Os artigos 5º e 6.º passam a ter a seguinte redacção:

"Artigo 5º

1. A Comissão é assistida por um comité para o sector das directivas relativas às

denominações e à etiquetagem dos produtos têxteis, adiante designado por "Comité".

2. A adaptação ao progresso técnico dos métodos de análise quantitativa previstos no

Anexo VI efectua-se nos termos do artigo 6º.

Artigo 6.º

1. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

2. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 32 de 3.2.97, p. 1.



11253/2/02 REV 2 JAC/jcc 69
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68) Directiva 96/96/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativa à aproximação das

legislações dos Estados-Membros respeitantes ao controlo técnico dos veículos a motor e seus

reboques 1.

O artigo 8.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 8.º

1. A Comissão é assistida por um Comité para a adaptação ao progresso técnico da

directiva relativa ao controlo técnico dos veículos a motor e seus reboques, a seguir designado

por "Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 46 de 17.2.97, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva

2001/11/CE da Comissão (JO L 48 de 17.2.2001, p. 20).
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69) Regulamento (CE, Euratom) n.º 58/97 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativo às

estatísticas estruturais das empresas 1.

O artigo 13.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 13.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité do Programa Estatístico, instituído pela

Decisão 89/382/CEE, EURATOM, a seguir designado por "Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 14 de 17.1.97, p. 7. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) nº 1614/2002 da Comissão (JO L 244 de 12.9.2002, p. 7).
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70) Regulamento (CE) n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro

de 1997, relativo a novos alimentos e ingredientes alimentares 1.

O artigo 13.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 13.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde

Animal, instituído pelo artigo 58º do Regulamento (CE) nº 178/2002*, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

_________
* JO L 31 de 1.2.2002, p. 1
** Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 43 de 14.2.97, p. 1.
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71) Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, relativo às estatísticas

comunitárias 1.

O artigo 19.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 19.º

1. No caso previsto na alínea b) do nº 2 do artigo 3.º, a Comissão é assistida pelo Comité

do Programa Estatístico, a seguir designado por "Comité".

2. Nesse caso, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE*, tendo-se em

conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 52 de 22.2.97, p. 1.
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72) Regulamento (CE) n.º 550/97 do Conselho, de 24 de Março de 1997, relativo às acções no

domínio do VIH/SIDA nos países em desenvolvimento 1.

O artigo 8.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 8.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Geográfico competente em matéria de

desenvolvimento, a seguir designado por "Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 85 de 27.3.97, p. 1.
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73) Regulamento (CE) n.º 1484/97 do Conselho, de 22 de Julho de 1997, relativo à ajuda às

políticas e programas demográficos dos países em desenvolvimento 1.

O artigo 11.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 11.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité competente em matéria de desenvolvimento, a

seguir designado por "Comité"..

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

4. Numa reunião do comité referido no n.º 1, proceder-se-á anualmente a uma troca de

opiniões com base na apresentação, feita pelo representante da Comissão, das orientações

gerais para as acções a desenvolver no ano seguinte. "

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 202 de 30.7.97, p. 1.
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74) Regulamento (CE) n.º 2046/97 do Conselho, de 13 de Outubro de 1997, relativo à cooperação

Norte-Sul em matéria de luta contra as drogas e a toxicomania 1.

O artigo 10.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 10.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité geograficamente competente em matéria de

desenvolvimento.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE*, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

4. Numa reunião do comité referido no n.º 1, proceder-se-á anualmente a uma troca de

pontos de vista com base na apresentação, feita pelo representante da Comissão, das

orientações gerais para as acções a desenvolver no ano seguinte.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 287 de 21.10.97, p. 1.
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75) Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997,

relativa às regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais

comunitários e a melhoria da qualidade de serviço 1.

O artigo 21.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 21.°

Comité

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 15 de 21.1.98, p. 14. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva

2002/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 176 de 5.7.2002, p. 21).
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76) Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998,

relativa à colocação de produtos biocidas no mercado 1.

O n.º 3 do artigo 28.º passa a ter a seguinte redacção:

"3.  No que se refere às questões submetidas à apreciação do Comité Permanente por força

do artigo 10.º, do n.º 4 do artigo 11.º, da alínea a) do nº 1 do artigo 16.º, do n.º 2 do artigo 27.º

e do artigo 32.º, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta

o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.".

                                                
1 JO L 123 de 24.4.98, p. 1.
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77) Regulamento (CE) n.º 448/98 do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, que completa e altera

o Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho no que se refere à repartição dos serviços de

intermediação financeira indirectamente medidos (SIFIM) no quadro do Sistema Europeu de

Contas Nacionais e Regionais (SEC) 1.

O artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 7.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité para o Programa Estatístico, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 58 de 27.02.98, p. 1.
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78) Regulamento (CE) n.º 1165/98 do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativo a estatísticas

conjunturais 1.

O artigo 18.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 18.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité para o Programa Estatístico, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 162 de 5.6.98, p. 1.
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79) Decisão n.º 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro de 1998,

que institui uma rede de vigilância epidemiológica e de controlo das doenças transmissíveis

na Comunidade 1.

O artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 7.º

1. Para efeitos de aplicação da presente decisão, a Comissão é assistida por um Comité.

2. São aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o

disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 268 de 3.10.98, p. 1.



11253/2/02 REV 2 JAC/jcc 81
ANEXO III    PT

80) Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998,

relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e que altera a

Directiva 93/12/CEE do Conselho 1.

O artigo 11.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 11.º

Processo do Comité

1. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

2. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 350 de 28.12.98, p. 58. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela Directiva

2000/71/CE da Comissão (JO L 287 de 14.11.2000, p. 46).
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81) Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 1998,

relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 1.

O artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 7.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité instituído pelo n.º 2 do artigo 6.º da

Directiva 90/385/CEE.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

4. O Comité referido no nº 1 pode examinar qualquer questão relacionada com a aplicação

da presente directiva.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 331 de 7.12.98, p. 1.
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82) Decisão n.° 276/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Janeiro de 1999,

que adopta um plano de acção comunitário plurianual para fomentar uma utilização mais

segura da Internet através do combate aos conteúdos ilegais e lesivos nas redes mundiais 1.

O artigo 5.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 5.º

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 33 de 6.2.99, p. 1.
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83) Directiva 1999/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999,

relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos alimentos e

ingredientes alimentares tratados por radiação ionizante 1.

O artigo 12.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 12.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde

Animal, instituído pelo artigo 58º do Regulamento (CE) nº 178/2002*, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE **, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

_________
* JO L 31 de 1.2.2002, p. 1
** Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 66 de 13.3.99, p. 16.
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84) Directiva 1999/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999,

relativa aos extractos de café e aos extractos de chicória 1.

O artigo 5.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 5.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde

Animal, instituído pelo artigo 58º do Regulamento (CE) nº 178/2002*, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE **, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

_________
* JO L 31 de 1.2.2002, p. 1
** Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 66 de 13.3.99, p. 26.
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85) Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa

aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao

reconhecimento mútuo da sua conformidade 1.

O artigo 15.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 15.º

Processo do Comité de regulamentação

1. O processo previsto no n.º 2 é aplicável em relação às matérias abrangidas pelo n.º 3 do

artigo 3.º e pelo nº 1 do artigo 4.º.

2. São aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o

disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 91 de 7.4.99, p. 10.
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86) Regulamento (CE) n° 530/1999 do Conselho, de 9 de Março de 1999, relativo às estatísticas

sobre a estrutura dos ganhos e dos custos da mão-de-obra 1.

O artigo 12.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 12.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité para o Programa Estatístico, a seguir designado por

"Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 63 de 12.3.99, p. 6.
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87) Regulamento (CE) n° 856/1999 do Conselho, de 22 de Abril de 1999, que cria um quadro

especial de assistência aos fornecedores tradicionais ACP de bananas 1.

Os artigos 6.º e 8.° passam a ter a seguinte redacção:

"Artigo 6.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Geográfico competente em matéria de

desenvolvimento.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE *, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de um mês.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

"Artigo 8.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Geográfico competente em matéria de

desenvolvimento.

                                                
1 JO L 108 de 27.4.99, p. 2.
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2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

88) Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos

em aterros 1.

O artigo 17.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 17.º

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 182 de 16.7.99, p. 1.
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89) Regulamento (CE) n.° 975/1999 do Conselho, de 29 de Abril de 1999, que estabelece os

requisitos para a execução das acções de cooperação para o desenvolvimento que contribuem

para o objectivo geral de desenvolvimento e consolidação da democracia e do Estado de

direito, bem como para o objectivo do respeito dos direitos do Homem e das liberdades

fundamentais 1.

O artigo 13.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 13.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité dos Direitos do Homem e da Democracia, a seguir

designado por "Comité".

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 120 de 8.5.99, p. 1.
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90) Directiva 1999/45/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999,

relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos

Estados-Membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das preparações

perigosas 1.

O artigo 20.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 20.º

1. As alterações necessárias à adaptação dos anexos da presente directiva ao progresso

técnico são aprovadas nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 29.º da

Directiva 67/548/CEE.

2. A Comissão é assistida por um Comité.

3. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

4. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício

das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999, p. 23
(Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

                                                
1 JO L 200 de 30.7.99, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva

2001/60/CE da Comissão (JO L 226 de 22.8.2001, p. 5).
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91) Directiva 1999/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999,

relativa às informações sobre a economia de combustível e as emissões de CO2 disponíveis

para o consumidor na comercialização de automóveis novos de passageiros 1.

O artigo 10.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 10.º

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

__________
* Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999,
p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45)."

_______________

                                                
1 JO L 12 de 18.1.2000, p. 16.
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 14 de Abril de 2003 tendo em vista a

aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que adapta à
Decisão 1999/468/CE do Conselho, as disposições relativas aos comités que
assistem a Comissão no exercício das suas competências de execução previstas
em actos sujeitos ao artigo 251.º do Tratado

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. Introdução

Em 27 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Conselho quatro propostas de

regulamento do Conselho destinadas a adaptar as disposições em matéria de comitologia dos

actos em vigor, a fim de as pôr em conformidade com a Decisão 1999/468/CE. Das quatro

propostas já referidas, apenas a presente proposta de regulamento 1, baseada nos artigos 40.º,

47.º, 55.º, 71.º, 80.º, 95.º, 137.º, 150.º, 152.º, 153.º, 155.º, 156.º, n.º 1 do artigo 175.º, 179.º,

285.º e n.º 3 do artigo 300.º do Tratado, está sujeita ao procedimento do artigo 251.º do TCE.

O Parlamento Europeu emitiu parecer em primeira leitura, em 11 de Março de 2003. 2

O Comité Económico e Social emitiu parecer, em 17 de Julho de 2002. 3

O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer sobre a matéria. 4

Em 14 de Abril de 2003, o Conselho aprovou a sua posição comum, tal como consta do

documento 11253/1/02.

II. Objectivo

A proposta da Comissão visa assegurar o alinhamento automático das disposições em matéria

de comitologia constantes dos actos aprovados pelo processo de co-decisão pela

Decisão 1999/468/CE de 28 de Junho de 1999 que fixa as regras de exercício das

competências de execução atribuídas à Comissão 5.

                                                
1 JO C 75E de 26.3.2002, p. 385.
2 Ainda não publicado no JO.
3 JO C 241 de 7.10.2002, p. 128.
4 Carta do Secretário-Geral do CdR, FALCONE, em 13.5.2002.
5 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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III. Análise da posição comum

1. Generalidades

A posição comum do Conselho mantém o objectivo da proposta da Comissão, introduzindo

um conjunto de alterações técnicas que podem ser distribuídas em quatro categorias:

– supressão no texto de actos que não deveriam constar do mesmo (Anexo I: pontos 1, 2,

4, 6, 10, 14 e 26; Anexo II: pontos 28, 31 e 34; Anexo III: pontos 4, 19, 30, 56, 72

e 82) 1;

– aditamento ao texto de actos que deveriam constar do mesmo (Anexo I: pontos 9 e 10;

Anexo II: ponto 21; Anexo III: pontos 4, 5, 48, 51 e 55) 2;

– correcções técnicas;

– correcções de carácter redaccional ou linguístico.

Várias alterações de carácter redaccional resultam da aplicação, no âmbito da revisão do texto

pelos Juristas-Linguistas do Conselho e do Parlamento Europeu, da nova formulação das

disposições em matéria de comitologia resultante da Decisão "Comitologia" de 1999 bem

como da aplicação das disposições do acordo interinstitucional sobre a qualidade de redacção.

Estas alterações foram aceites na totalidade pela Comissão.

2. Alteração(ões) do PE

O Parlamento Europeu aprovou a proposta da Comissão sem alterações.

                                                
1 Nota: a numeração dos pontos corresponde neste caso à da proposta inicial da Comissão.
2 Nota: a numeração dos pontos corresponde neste caso à da posição comum.
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3. Conclusão

A posição comum mantém o princípio e os objectivos da proposta inicial da Comissão,

incorporando principalmente as alterações de carácter técnico ou redaccional.
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CONSELHO DA
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Bruxelas, 26 de Março de 2003

Dossier interinstitucional:
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INST 38
JUR 139
OC 102

NOTA PONTO "I/A"
de : Secretariado-Geral do Conselho
para : Comité de Representantes Permanentes/Conselho
N.º doc. ant.:
n.º prop. Com. :

11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 OC 17
5622/02 INST 9 JUR 28

Assunto :  Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação do
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que adapta à
Decisão 1999/468/CE as disposições relativas aos comités que assistem a
Comissão no exercício das suas competências de execução previstas em actos
sujeitos ao artigo 251.º do Tratado
– Adopção
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 20.3.2003

1. Em 27 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Conselho quatro propostas de

regulamentos do Conselho que visam adaptar as disposições de comitologia em vigor para

as tornar conformes com a Decisão 1999/468/CE. Destas quatro propostas, apenas a

presente proposta de regulamento 1, baseada nos artigos 40.º, 47.º, 55.º, 71.º, 80.º, 95.º,

137.º, 150.º, 152.º, 153.º, 155.º, 156.º, 157.º, n.º 1 do artigo 175.º, 179.º, 285.º e n.º 3 do

artigo 300.º do Tratado, está sujeita ao artigo 251.º do TCE.

                                                          
1 JO C 75E de 26.3.2002, p. 425.
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Em 11 de Março de 2003, o Parlamento Europeu aprovou a proposta da Comissão, sem

apresentar quaisquer alterações. 1

O Comité Económico e Social emitiu parecer em 17 de Julho de 2002. 2

O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer a este respeito. 3

Na reunião de 30 de Agosto de 2002, o Grupo dos Assuntos Gerais chegou a acordo

unânime sobre o projecto de texto.

2. Solicita-se ao Comité de Representantes Permanentes que sugira ao Conselho que, na

rubrica de pontos "A" de uma das suas próximas sessões:

− aprove a posição comum na versão revista pelos Juristas-Linguistas no

doc. 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 e

− registe a nota justificativa do Conselho constante da adenda 1 do doc. 11253/1/02

REV 1.

A presente posição comum será transmitida ao Parlamento Europeu logo que possível,

acompanhada da nota justificativa do Conselho.

                                                          
1 Ainda não publicada no JO.
2 JO C 241, de 7.10.2002, p. 128.
3 Carta do Secretário-Geral do CdR, Vincenzo FALCONE, datada de 13.5.2002.
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do nº 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

relativa à

posição comum do Conselho sobre a adopção de um regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho

que adapta as disposições relativas aos comités que assistem a Comissão no exercício das
suas competências de execução previstas em actos do Parlamento Europeu e do

Conselho adoptados de acordo com o procedimento previsto no artigo 251º do Tratado

1- ANTECEDENTES

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2001) 789 final – 2001/314(COD)):

27/12/2001

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 17/02/2002

Data do parecer do Parlamento Europeu, primeira leitura: 11/03/2003

Data de transmissão da proposta alterada: N/D

Data de adopção da posição comum: 14/04/2003

2- OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Na sequência da Declaração conjunta nº 2 do Conselho e da Comissão relativa à Decisão de
28 de Junho de 1999 que fixa as regras de exercício da competência de execução atribuída à
Comissão (1999/468/CE)1, a Comissão tem a obrigação de propor a adaptação dos
procedimentos de comitologia de 1987 aos aplicáveis nos termos da Decisão de 1999. A
declaração refere-se claramente a um ajustamento técnico e o exercício de ajustamento é
definido com precisão, não deixando qualquer margem de discricionariedade (em especial, os
tipos de procedimento permanecerão inalterados).

A Comissão propôs em Dezembro de 2001 um pacote de propostas de adaptação (COM
(2001)789), que incluía quatro projectos de regulamento formalmente distintos
correspondentes aos procedimentos aplicáveis2. Um deles refere-se aos instrumentos de base,

                                                
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (Decisão) e JO C 203 de 17.7.1999, p.1 (Declaração nº 2).
2 As referências do Conselho das quatro propostas são:

2001/313 (AVC) para a proposta de regulamento a adoptar de acordo com o procedimento de parecer
favorável,
2001/314 (COD) para a proposta de regulamento a adoptar de acordo com o procedimento de
co-decisão,
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adoptados de acordo com o procedimento de co-decisão (artigo 251º do Tratado; proposta
2001/314(COD)). No total, cerca de 300 instrumentos legislativos de base serão adaptados.
As quatro propostas foram transmitidas ao Parlamento Europeu e ao Conselho em Janeiro de
2002.

3- COMENTÁRIOS DA COMISSÃO SOBRE A POSIÇÃO COMUM

O Conselho está a examinar este pacote desde Março de 2002. As delegações fizeram um
número significativo de observações relativamente a aspectos técnicos ou linguísticos das
propostas. As observações referem por exemplo omissões das propostas, uma redacção
uniforme em todas as línguas ou actos que são incluídos, mas que foram entretanto adaptados
mediante alterações separadas de instrumentos legais específicos.

Os serviços da Comissão examinaram todas as observações técnicas com os serviços
competentes do Secretariado-Geral do Conselho (Serviço Jurídico e Juristas-Revisores) e
tomaram posição em documentos de trabalho. Nesta base, os serviços da Comissão
actualizaram as quatro propostas e transmitiram-nas informalmente à Presidência antes das
férias de Verão de 2002. A Presidência assumiu estes textos como seus sob a forma de
propostas de compromisso da Presidência.

O Parlamento Europeu, depois de ter sido informado da natureza do trabalho técnico
desenvolvido pelo Conselho e pela Comissão, adoptou resoluções favoráveis relativamente às
propostas iniciais na sua sessão plenária de Março de 2003. O Conselho encontra-se agora em
posição de adoptar uma posição comum relativamente à proposta a adoptar em co-decisão
(2001/314(COD)) e de adoptar os actos finais em relação às três outras propostas.

4- CONCLUSÃO

A Comissão pode aceitar todas as alterações técnicas introduzidas no texto das propostas
iniciais e apoia, por conseguinte, a posição comum do Conselho.

                                                                                                                                                        
2001/315 (CNS) para a proposta de regulamento a adoptar de acordo com o procedimento de consulta
(maioria qualificada) e
2001/316 (CNS) para a proposta de regulamento a adoptar de acordo com o procedimento de consulta
(unanimidade).
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