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11253/2/02 REV 2 JM/ab 51
BILAGA III JUR    SV

50. Rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt

samarbete med Västbanken och Gaza1.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

"1. Kommissionen skall biträdas av den MED-kommitté som inrättats genom artikel 11 i

förordning (EG) nr 1488/96*.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG**

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* EGT L 189, 30.7.1996, s. 1.
** Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 182, 16.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2840/98

(EGT L 354, 30.12.1998, s. 14).
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51. Rådets förordning (EG) nr 2978/94 av den 21 november 1994 om genomförande av

IMO-resolution A.747(18) om tillämpningen av mätning av dräktighet av barlastutrymmen i

oljetankfartyg med segregerade barlasttankar1.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Kommittén skall sammankallas av

kommissionen när tillämpningen av denna förordning kräver det.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 319, 12.12.1994, s. 1.
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52. Rådets direktiv 94/67/EG av den 16 december 1994 om förbränning av farligt avfall1.

Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 365, 31.12.1994, s. 34.
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53. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar

och förpackningsavfall1.

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.
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54. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning

av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av

bensin från depåer till bensinstationer1.

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.
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55. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra

livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel1.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1.  Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och

djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG)

nr 178/2002*.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG**

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
** Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 61, 18.3.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/5/EG (EGT L 55, 24.2.2001, s. 59).
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56. Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade

konsumentprisindex1.

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.



11253/2/02 REV 2 JM/ab 58
BILAGA III JUR    SV

57. Rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av

statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden,

andra än dem i Nordatlanten1.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG)

nr 1638/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 29).
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58. Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och

mjölkprodukter1.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 78, 28.3.1996, s. 27.
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59. Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd1.

Artikel 17.1 och 17.2 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad."

                                                
1 EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.
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60. Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg1.

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Kommittén kan behandla alla frågor som rör driftskompatibiliteten hos det

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

5. Kommittén kan vid behov tillsätta arbetsgrupper som skall bistå kommittén med att

fullgöra dess uppgifter, särskilt för att säkerställa samordningen mellan de anmälda organen.

6. Kommittén skall tillsättas när detta direktiv träder i kraft.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 235, 17.7.1996, s. 6.
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61. Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att

förebygga och begränsa föroreningar1.

Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
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62. Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av

luftkvaliteten1.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

Kommittén och dess uppgifter

1. Ändringar som är nödvändiga för att anpassa de kriterier och metoder som avses i

artikel 4.2 till framsteg som görs på det vetenskapliga och tekniska området, regler för

överlämnandet av information i enlighet med artikel 11 och andra åligganden som anges

närmare i de bestämmelser som avses i artikel 4.3 skall fastställas enligt förfarandet i punkt 2 i

denna artikel. Anpassningarna skall inte leda till att gränsvärdena eller tröskelvärdena direkt

eller indirekt ändras.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.
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63. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om

gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på

livsmedel1.

a) Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och

djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG)

nr 178/2002*.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG**

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
** Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall

tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter
(EGT L 184, 17.7.1999, s. 23)."

b) Artikel 8 skall upphöra att gälla.

                                                
1 EGT L 299, 23.11.1996, s. 1.
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64. Rådets förordning (EG) nr 2258/96 av den 22 november 1996 om återanpassnings- och

återuppbyggnadsprojekt till förmån för utvecklingsländer1.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av den behöriga geografiska kommittén, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG**

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 306, 28.11.1996, s. 1.
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65. Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår1.

Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.



11253/2/02 REV 2 JM/ab 67
BILAGA III JUR    SV

66. Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur

och växter genom kontroll av handeln med dem1.

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. När det gäller de

uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet

inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen

själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)

nr 2476/2001 (EGT L 334, 18.12.2001, s. 3).
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67. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder

för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar1.

Artiklarna 5 och 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för direktiv om benämningen och

märkningen av textilier, nedan kallad "kommittén".

2. Anpassning av metoderna för kvantitativ analys till den tekniska utvecklingen enligt

bestämmelserna i bilaga II skall ske i enlighet med förfarandet i artikel 6.

Artikel 6

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 32, 3.2.1977, s. 1.
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68. Rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas

lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet1.

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för anpassning till den tekniska

utvecklingen av direktivet om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons

trafiksäkerhet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 46, 17.2.1997, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2001/11/EG (EGT L 48, 17.2.2001, s. 20).
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69. Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande

företagsstrukturer1.

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som

inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 14, 17.1.1997, s.1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning

(EG) nr 1614/2002 (EGT L 244, 12.9.2002, s. 7).
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70. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya

livsmedel och nya livsmedelsingredienser1.

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och

djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG)

nr 178/2002*.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG**

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
** Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.
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71. Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik1.

Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

1. I det fall som avses i artikel 3.2 b skall kommissionen biträdas av Kommittén för det

statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. I så fall skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG* tillämpas, med beaktande av

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.



11253/2/02 REV 2 JM/ab 73
BILAGA III JUR    SV

72. Rådets förordning (EG) nr 550/97 av den 24 mars 1997 om åtgärder mot hiv/aids i

utvecklingsländerna1.

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området

är behörig i utvecklingsfrågor, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 85, 27.3.1997, s. 1.
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73. Rådets förordning (EG) nr 1484/97 av den 22 juli 1997 om stöd till befolkningspolitik och
befolkningsprogram i utvecklingsländer.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området

är behörig i utvecklingsfrågor, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. En gång om året skall en diskussion hållas på grundval av en framställning från

kommissionens företrädare om de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas under

det kommande året, inom ramen för ett gemensamt möte mellan de kommittéer som avses i

punkt 1.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."
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74. Rådets förordning (EG) nr 2046/97 av den 13 oktober 1997 om samarbete mellan nordliga

och sydliga länder i kampen mot narkotika och narkotikamissbruk1.

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området

är behörig i utvecklingsfrågor.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. En gång om året skall en diskussion hållas på grundval av en framställning från

kommissionens företrädare om de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas under

det kommande året, inom ramen för ett gemensamt möte mellan de kommittéer som avses i

punkt 1.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 287, 21.10.1997, s. 1.
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75. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma

regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av

kvaliteten på tjänsterna1.

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet ändrat genom direktiv 2002/39/EG

(EGT L 176, 5.7.2002, s. 21).
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76. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av

biocidprodukter på marknaden1.

Artikel 28.3 skall ersättas med följande:

"3. När det gäller frågor som hänskjuts till den ständiga kommittén enligt artiklarna 10,

11.4, 16, 27.1 a, 27.2 och 32 skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

                                                
1 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
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77. Rådets förordning (EG) nr 448/98 av den 16 februari 1998 om komplettering och ändring av

rådets förordning (EG) nr 2223/96 om fördelning av indirekt mätta finansiella

förmedlingstjänster (FISIM) inom ramen för det europeiska national- och

regionalräkenskapssystemet (ENS)1.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 58, 27.2.1998, s. 1.
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78. Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik1.

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 162, 5.6.1998, s. 1.
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79. Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda

ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i

gemenskapen1.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Vid genomförandet av detta beslut skall kommissionen biträdas av en kommitté.

2. Artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG* skall tillämpas, med beaktande av

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.
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80. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på

bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG1.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

Kommittéförfarande

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2000/71/EG

(EGT L 287, 14.11.2000, s. 46).



11253/2/02 REV 2 JM/ab 82
BILAGA III JUR    SV

81. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om

medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik1.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6.2

i direktiv 90/385/EEG.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Den kommitté som anges i punkt 1 får behandla alla frågor som gäller genomförandet

av detta direktiv.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.
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82. Europaparlamentets och rådets beslut nr 276/1999/EG av den 25 januari 1999 om antagande

av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av

Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät1.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 33, 6.2.1999, s. 1.
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83. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning

av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med

joniserande strålning1.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och

djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG)

nr 178/2002*.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG**

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
** Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 66, 13.3.1999, s. 16.
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84. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och

cikoriaextrakt1.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och

djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG)

nr 178/2002*.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG**

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
** Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 66, 13.3.1996, s. 26.
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85. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning

och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens

överensstämmelse1.

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

Förfarande med föreskrivande kommitté

1. Förfarandet i punkt 2 skall tillämpas på frågor som omfattas av artikel 3.3 och

artikel 4.1.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.
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86. Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och

arbetskraftskostnader1.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 63, 12.3.1999, s. 6.
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87. Rådets förordning (EG) nr 856/1999 av den 22 april 1999 om att inrätta en särskild ram för

bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer1.

Artiklarna 6 och 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området

är behörig i utvecklingsfrågor.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området

är behörig i utvecklingsfrågor.

                                                
1 EGT L 108, 27.4.1999, s. 2.
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2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

88. Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall1.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.



11253/2/02 REV 2 JM/ab 90
BILAGA III JUR    SV

89. Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för

genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att

utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande friheterna1.

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för mänskliga rättigheter och demokrati,

nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 120, 8.5.1999, s. 1.
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90. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning

av farliga preparat1.

Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. De ändringar som är nödvändiga för att anpassa detta direktivs bilagor till den tekniska

utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 29.4 a i direktiv 67/548/EEG.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

                                                
1 EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/60/EG

(EGT L 226, 22.8.2001, s. 5).
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91. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till

konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya

personbilar1.

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG*

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

__________
* Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999,
s. 23)."

________________________

                                                
1 EGT L 12, 18.1.2000, s. 16.
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I. Inledning

Den 27 december 2001 överlämnade kommissionen till rådet fyra förslag till rådets

förordningar om anpassning av kommittébestämmelserna i gällande rättsakter i enlighet med

beslut 1999/468/EG. Av dessa fyra förslag omfattas endast detta förslag till förordning1, som

grundar sig på artiklarna 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155 och 156, artikel 175.1,

artikel 179 och 285 och artikel 300.3 i fördraget, av förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget.

Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen den 11 mars 2003.2

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 17 juli 2002.3

Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande om detta ärende.4

Den 14 april 2003 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt enligt dokument 11253/1/02.

II. Syfte

Syftet med kommissionens förslag är att kommittébestämmelserna i rättsakter som antas

enligt medbeslutandeförfarandet automatiskt skall anpassas till beslut 1999/468/EG av

den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter5.

                                                
1 EGT C 75E, 26.3.2002, s. 385.
2 Ännu inte offentliggjort i EGT.
3 EGT C 241, 7.10.2002, s. 128.
4 Skrivelse från Regionkommitténs generalsekreterare, Vincenzo Falcone, av den 13 maj 2002.
5 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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III. Analys av den gemensamma ståndpunkten

1. Allmänt

I rådets gemensamma ståndpunkt behålls syftet med kommissionens förslag, samtidigt som

det införs en del tekniska ändringar som kan delas upp på följande fyra kategorier:

– Strykning av rättsakter som inte bör tas med (bilaga I: punkterna 1, 2, 4, 6, 10, 14 och

26; bilaga II: punkterna 28, 31 och 34; bilaga III: punkterna 4, 19, 30, 56, 72 och 82)1.

– Tillägg av rättsakter som bör tas med (bilaga I: punkterna 9 och 10; bilaga II: punkt 21;

bilaga III: punkterna 4, 5, 48, 51 och 55)2.

– Tekniska rättelser.

– Redaktionella eller språkliga rättelser.

Många av de redaktionella ändringarna beror på att rådets och Europaparlamentets

juristlingvister vid granskningen av texten har tillämpat den nya formuleringen av

kommittébestämmelserna enligt "kommittébeslutet" från 1999 samt på att bestämmelserna i

det interinstitutionella avtalet om redaktionell kvalitet har tillämpats.

Kommissionen har godtagit samtliga dessa ändringar.

2. Europaparlamentets ändring(ar)

Europaparlamentet har godkänt kommissionens förslag utan ändringar.

                                                
1 Anmärkning: Numreringen av punkterna motsvarar här kommissionens ursprungliga förslag.
2 Anmärkning: Numreringen av punkterna motsvarar här den gemensamma ståndpunkten.
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3. Slutsats

I rådets gemensamma ståndpunkt behålls principen och syftena i kommissionens ursprungliga

förslag, samtidigt som ändringar av huvudsakligen teknisk och redaktionell art införs.

________________________



7569/03 gk/UL/ab 1
JUR − VI    SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 26 mars 2003 (26.3)
(OR. fr)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0314 (COD)

7569/03

NM 

INST 38
JUR 139
CODEC 333
OC 102

I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Coreper/rådet
Föreg. dok. nr: 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 OC 17
Komm. förslag nr: 5622/02 INST 9 JUR 28
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut
1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som omfattas av förfarandet i
artikel 251 i EG-fördraget som avser de kommittéer som biträder
kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter
− Antagande
GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: den 20 mars 2003

1. Den 27 december 2001 överlämnade kommissionen till rådet fyra förslag till rådets

förordning om att anpassa kommittébestämmelserna i de gällande rättsakterna för att bringa

dem i överensstämmelse med beslut 1999/468/EG. Bland dessa fyra är det bara det aktuella

förslaget till förordning1, grundat på artiklarna 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153,

155, 156, 175.1, 179, 285 och 300.3 i fördraget, som omfattas av förfarandet i artikel 251

i EG-fördraget.

                                                
1 EGT C 75E, 26.3.2002, s. 385.
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Den 11 mars 2003 godkände Europaparlamentet kommissionens förslag vid första

behandlingen utan ändringar.1

Den 17 juli 2002 avgav Ekonomiska och sociala kommittén sitt yttrande.2

Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande i frågan.3

Vid mötet den 30 augusti 2002 nådde arbetsgruppen för allmänna frågor enhällighet om

utkastet.

2. Coreper uppmanas att föreslå rådet att som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande

möte

− anta rådets gemensamma ståndpunkt, enligt dokument 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR

295 CODEC 957, efter juristlingvisternas slutgranskning, samt

− notera rådets motivering enligt addendum 1 till dokument 11253/1/02 REV 1.

Denna gemensamma ståndpunkt kommer därefter så snart som möjligt, att överlämnas till

Europaparlamentet, åtföljd av rådets motivering.

________________________

                                                
1 Har ännu inte offentliggjorts i EUT.
2 EGT C 241, 7.10.2002, s. 128.
3 Skrivelse från Regionkommitténs generalsekreterare, Vincenzo Falcone, av den 13 maj 2002.
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning

om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när
den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som Europaparlamentet och

rådet har antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget

1- BAKGRUND

Förslaget lämnades till Europaparlamentet och rådet
(KOM(2001) 789 slutlig – 2001/314(COD)):

27/12/2001

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 17/02/2002

Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen: 11/03/2003

Översändande av den gemensamma ståndpunkten: Ej tillämpligt

Antagande av den gemensamma ståndpunkten: 14/04/2003

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Som en följd av rådets och kommissionens gemensamma uttalande nr 2 till rådets beslut av
den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (1999/468/EG)1, är kommissionen skyldig att föreslå att 1987 års
kommittéförfaranden anpassas till de förfaranden som gäller enligt 1999 års beslut. Av
uttalandet framgår klart att det är fråga om en teknisk justering. Det definieras således klart
hur anpassningen skall gå till och det finns inget utrymme för egna bedömningar (de olika
typerna av förfaranden förblir till exempel desamma).

I december 2001 lade kommissionen fram ett paket med anpassningsförslag (KOM (2001)
789). Paketet innefattade fyra formellt separata utkast till förordningar motsvarande var sitt av
de tillämpliga förfarandena2. Ett av utkasten avser grundläggande rättsakter som har antagits

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23 (beslutet) och EGT C 203, 17.7.1999, s. 1 (uttalande nr 2).
2 Rådets beteckningar på de fyra förslagen är:

2001/313 (AVC) för förslaget till förordning som skall antas enligt samtyckesförfarandet,
2001/314 (COD) för förslaget till förordning som skall antas enligt medbeslutandeförfarandet,
2001/315 (CNS) för förslaget till förordning som skall antas enligt samrådsförfarandet (kvalificerad
majoritet) och
2001/316 (CNS) för förslaget till förordning som skall antas enligt samrådsförfarandet (enhällighet).
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enligt medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i fördraget, förslag 2001/314 (COD)).
Sammanlagt kommer omkring 300 grundläggande rättsakter att anpassas. De fyra förslagen
översändes till Europaparlamentet och rådet i januari 2002.

3- KOMMISSIONENS KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA
STÅNDPUNKTEN

Rådet har varit i färd med att granska paketet med anpassningsförslag sedan i mars 2002.
Delegationerna har kommit med ett betydande antal anmärkningar rörande tekniska och
språkliga frågor kring förslagen. Anmärkningarna rör till exempel saker som utelämnats i
förslagen, överensstämmelsen mellan olika språkversioner och rättsakter som har tagits med i
förslagen, men därefter anpassats genom separata ändringar av enskilda rättsakter.

Kommissionens tjänsteavdelningar har tillsammans med behöriga avdelningar inom rådets
generalsekretariat (rättstjänsten och juridiska avdelningen) gått igenom alla anmärkningar av
teknisk natur och givit uttryck för sin hållning i arbetsdokument. På denna grund reviderade
kommissionens tjänsteavdelningar de fyra förslagen och lade fram dem informellt för
ordförandeskapet före sommaruppehållet 2002. Ordförandeskapet utgick från dessa justerade
texter när det lade fram sina kompromissförslag.

Efter att ha informerats om det tekniska arbete som utförts av rådet och kommissionen, antog
Europaparlamentet vid sitt plenarsammanträde i mars 2003 en rad positiva resolutioner om de
ursprungliga förslagen. Rådet är nu redo att anta en gemensam ståndpunkt om det förslag som
skall antas enligt medbeslutandeförfarandet (2001/314(COD)) och att anta de slutliga
rättsakterna när det gäller de övriga tre förslagen.

4- SLUTSATS

Kommissionen kan godta samtliga tekniska ändringar som tillförts de ursprungliga
förslagstexterna och stödjer därför rådets gemensamma ståndpunkt.
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