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NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1105/2003
ze dne 26. května 2003,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech

RADA EVROPSKÉ UNIE,

(4)

Je třeba přijmout opatření nezbytná pro uvedení nařízení
(ES) č. 1260/1999 do souladu s rozhodnutím
1999/468/ES.

(5)

Nařízení (ES) č. 1260/1999 by proto mělo být změněno,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 161 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (2),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),
po konzultaci s Výborem regionů,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1260/1999 (4) lze
využít postupu projednávání ve výboru typu I a postupů
projednávání ve výboru typu IIa a IIb, jak byly stanoveny
rozhodnutím Rady 87/373/EHS ze dne 13. července 1987
o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených
Komisi (5).

(2)

Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6) zrušilo a nahradilo rozhodnutí 87/373/EHS.

(3)

V souladu se společným prohlášením Rady a Komise (7)
k rozhodnutí 1999/468/ES by se měla upravit ustanovení
týkající se výborů nápomocných Komisi při výkonu jejích
prováděcích pravomocí, stanovená na základě rozhodnutí
87/373/EHS, aby byla uvedena do souladu s články 3, 4
a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V článku 47 nařízení (ES) č. 1260/1999 se odstavce 2 a 3
nahrazují tímto:
„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES.
Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden
měsíc.
3a. Výbory přijmou své jednací řády.“
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 26. května 2003.
Za Radu
předseda
G. DRYS
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