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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για
την προσαρµογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών µε τις
επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Συµβουλίου που εκδόθηκαν
σύµφωνα µε τη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής (ειδική πλειοψηφία) . . . . .
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, περί
προσαρµογής προς την απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών µε
τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Συµβουλίου που εκδόθηκαν
σύµφωνα µε τη διαδικασία διαβούλευσης (οµοφωνία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί µε ηµίµαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισµένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί µε µαύρα στοιχεία και επισηµαίνονται µε αστερίσκο.
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 806/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Απριλίου 2003
για την προσαρµογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών µε τις επιτροπές που
επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται
από πράξεις του Συµβουλίου που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής
(ειδική πλειοψηφία)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Η εν λόγω δήλωση ορίζει τους τρόπους προσαρµογής των
διαδικασιών των επιτροπών, η οποία είναι αυτόµατη, εφόσον
δεν επηρεάζει τη φύση της επιτροπής που προβλέπει η
βασική πράξη.

(4)

Οι προθεσµίες που καθορίζονται στις προς προσαρµογή
διατάξεις πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Στις
περιπτώσεις που δεν προβλεπόταν καµία συγκεκριµένη
προθεσµία για τη λήψη των εκτελεστικών µέτρων, είναι
σκόπιµο η προθεσµία αυτή να οριστεί στους τρεις µήνες.

(5)

Είναι σκόπιµο, κατά συνέπεια, οι διατάξεις των πράξεων που
προβλέπουν την προσφυγή στη διαδικασία της επιτροπής
τύπου Ι, που καθορίζεται στην απόφαση 87/373/ΕΟΚ, να
αντικατασταθούν από τις διατάξεις που παραπέµπουν στη
συµβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(6)

Οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή
στη διαδικασία της επιτροπής τύπου ΙΙα και ΙΙβ, που
καθορίζονταν από την απόφαση 87/373/ΕΟΚ, πρέπει να
αντικατασταθούν από τις διατάξεις που παραπέµπουν στη
διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(7)

Οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή
στη διαδικασία της επιτροπής τύπου ΙΙΙα και ΙΙΙβ, που
καθορίζονταν από την απόφαση 87/373/ΕΟΚ, πρέπει να
αντικατασταθούν από τις διατάξεις που παραπέµπουν στην
κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(8)

Ο παρών κανονισµός αφορά µόνο την ευθυγράµµιση των
διαδικασιών επιτροπής. Το όνοµα των επιτροπών που
σχετίζονται µε τις διαδικασίες αυτές έχει ενίοτε αλλάξει,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36, 37 και 133,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης
των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή (4) αντικατέστησε την απόφαση 87/373/ΕΟΚ (5).

Σύµφωνα µε τη δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής (6) σχετικά µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ, οι διατάξεις
σχετικά µε τις προβλεπόµενες κατ' εφαρµογή της απόφασης
87/373/ΕΟΚ επιτροπές που επικουρούν την επιτροπή στην
άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται πρέπει να προσαρµοστούν, ώστε να συµµορφωθούν
µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

( 1) ΕΕ C 75 E της 26.3.2002, σ. 425.
( 2) Γνώµη της 11ης Μαρτίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
( 3) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 128.
( 4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
( 5) ΕΕ L 197 της 18.7.1987, σ. 33.
( 6) ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Όσον αφορά τη συµβουλευτική διαδικασία, οι πράξεις που
περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος Ι προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, στις οικείες διατάξεις
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 2

16.5.2003

Άρθρο 3
Όσον αφορά τη κανονιστική διαδικασία, οι πράξεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙΙ προσαρµόζονται,
σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, στις οικείες διατάξεις της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Άρθρο 4
Οι αναφορές στις διατάξεις των πράξεων που περιλαµβάνονται στα
παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θεωρείται ότι αφορούν τις εν λόγω
διατάξεις, όπως προσαρµόζονται από τον παρόντα κανονισµό.
Οι αναφορές, εντός του παρόντος κανονισµού, στο παλαιό όνοµα
των επιτροπών, λογίζονται ως αναφορές στο νέο όνοµα των
επιτροπών αυτών.
Άρθρο 5

Όσον αφορά τη διαχειριστική διαδικασία, οι πράξεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ προσαρµόζονται,
σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, στις οικείες διατάξεις της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Κατάλογος των πράξεων που υπάγονται στη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής και προσαρµόζονται στις οικείες
διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ σύµφωνα µε τις κατωτέρω τροποποιήσεις:
1.

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1 ).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.»
2.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών
αγαθών (2).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
3.

Απόφαση 98/552/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1998, σχετικά µε την υλοποίηση εκ µέρους της
Επιτροπής δραστηριοτήτων για τη στρατηγική πρόσβασης στην αγορά της Κοινότητας (3).
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 3
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις εφαρµογής των δράσεων του άρθρου 1, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/641/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 189 της
18.7.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 395 της 31.12.1992, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/2001 (ΕΕ L 137 της
19.5.2001, σ. 10).
(3) ΕΕ L 265 της 30.9.1998, σ. 31.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Κατάλογος των πράξεων που υπάγονται στη διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής και προσαρµόζονται στις οικείες διατάξεις
της απόφασης 1999/468/ΕΚ σύµφωνα µε τις κατωτέρω τροποποιήσεις:
1.

Κανονισµός αριθ. 79/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1965, περί δηµιουργίας δικτύου γεωργικής
λογιστικής πληροφορήσεως επί των εισοδηµάτων και της οικονοµικής λειτουργίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1).
Το άρθρο 18 και το άρθρο 19 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18
Η κοινοτική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της
Επιτροπής.
Άρθρο 19
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την κοινοτική επιτροπή του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η κοινοτική επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
2.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 του Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 1968, περί ιδρύσεως κοινής αγοράς στον
τοµέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της ανθοκοµίας (2).
Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 καταργείται.
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 14
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχειρίσεως ζώντων φυτών και προϊόντων ανθοκοµίας

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ 109 της 23.6.1965, σ. 1859/65. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1256/97 (ΕΕ L 174
της 2.7.1997, σ. 7).
(2) ΕΕ L 55 της 2.3.1968, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (ΕΕ L 349 της
31.12.1994, σ. 105).
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1728/74 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1974, περί του συντονισµού της γεωργικής
έρευνας (1 ).
Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 διαγράφεται.
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µόνιµη επιτροπή γεωργικής έρευνας.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
4.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των αυγών (2 ).
Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 καταργείται.
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχειρίσεως κρέατος πουλερικών και αυγών.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
5.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα του κρέατος πουλερικών (3).
Το άρθρο 16 παράγραφος 2 καταργείται.
Το άρθρο 17, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχειρίσεως κρέατος πουλερικών και αυγών.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 182 της 5.7.1974, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 493/2002 της Επιτροπής
(ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7).
(3) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 493/2002 (ΕΕ L 77 της
20.3.2002, σ. 7).
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Οδηγία του Συµβουλίου 92/33/EOK του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εµπορία φυτωρίων και
πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (1 ).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, που ονοµάζεται “µόνιµη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών,
δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση”,
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
7.

Οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού
οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (2).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21
1. Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή που ονοµάζεται “µόνιµη επιτροπή για το πολλαπλασιαστικό υλικό
και τα φυτά των γενών και ειδών των οπωρών”.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
8.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, για την κοινή οργάνωση αγοράς του
ακατέργαστου καπνού (3 ).
Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 23
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης καπνού.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ 2 (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/111/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 41 της
13.2.2002, σ. 43).
(2) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/30/EK της Επιτροπής (EE L 8 της
14.1.1999, σ. 30).
(3) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 546/2002 (ΕΕ L 84 της
28.3.2002, σ. 4).
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε τους ελέγχους της
πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των
προϊόντων (1).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
10. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου
της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2).
Το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 36
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία έχει συσταθεί
βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
11. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής
διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (3).
Το άρθρο 22 και το άρθρο 23 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 22
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 23
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 40 της 17.2.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σ. 5).
(3) ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 138/96 (ΕΕ L 21 της
27.1.1996, σ. 6).
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12. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1467/94 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1994, για τη διατήρηση, το χαρακτηριστικό, τη
συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία (1 ).
Στο άρθρο 13, οι παράγραφοι 2 και 3 καταργούνται.
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 14
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για τη διατήρηση, το χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση
γενετικών πόρων στη γεωργία.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
13. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1798/94 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας, Ουγγαρίας,
Πολωνίας, Ρουµανίας, Σλοβακίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, καθώς και για τις λεπτοµέρειες προσαρµογής των εν
λόγω ποσοστώσεων (1994-1997) (2 ).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 247
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
14. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3295/94 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, περί µέτρων απαγόρευσης της
ελεύθερης κυκλοφορίας της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της υπαγωγής υπό καθεστώς αναστολής των
εµπορευµάτων παραποίησης/αποµίµησης και των αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών) (3 ).
Στο άρθρο 12, η αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 καταργείται.
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 247
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
(1) ΕΕ L 159 της 28.6.1994, σ. 1.
(2) ΕΕ L 189 της 23.7.1994, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 921/96 (ΕΕ L 126 της
24.5.1996, σ. 1).
(3) ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 8. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 241/1999 (ΕΕ L 27 της
2.2.1999, σ. 1).
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
15. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συµβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 1995, σχετικά µε την κοινή οργάνωση
αγοράς στον τοµέα των αποξηραµένων ζωοτροφών (1).
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 17

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
16. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1526/97 του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1997, για την εφαρµογή του συστήµατος
ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισµένων προϊόντων χάλυβα, καλυπτόµενων από τις συνθήκες
ΕΚ και ΕΚΑΧ, από την Ουκρανία προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ( 2).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6
Επιτροπή

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 63 της 21.3.1995, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/95 (ΕΕ L 131 της
15.6.1995, σ. 1).
(2) ΕΕ L 210 της 4.8.1997, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 501/2000 (ΕΕ L 62 της
9.3.2000, σ. 1).
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17. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/97 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1997, για την εφαρµογή του συστήµατος
ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισµένων προϊόντων χάλυβα, καλυπτόµενων από τις συνθήκες
ΕΚ και ΕΚΑΧ, από τη Ρωσική Οµοσπονδία προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1 ).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
18. Οδηγία 98/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εναρµόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν
την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης κάλυψης (2 ).
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 4
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
19. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων
και των προϊόντων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (3 ).
Στο άρθρο 30, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

(1) ΕΕ L 300 της 4.11.1997, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 793/2000 (ΕΕ L 96 της 18.4.2000,
σ. 1).
(2) ΕΕ L 148 της 19.5.1998, σ. 22.
(3) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12.
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20. Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλωπιστικών φυτών (1).
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 17
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µόνιµη επιτροπή για τον πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
21. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα του βοείου κρέατος (2).
Το άρθρο 43 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 43
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
22. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (3 ).
Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 42
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16.
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής
(ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29).
(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 (ΕΕ L 79 της
22.3.2002, σ. 15).
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23. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της
αµπελοοινικής αγοράς (1 ).
Το άρθρο 75 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 75
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή οίνων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της
29.12.2001, σ. 10).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Κατάλογος των πράξεων που υπάγονται στη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής και προσαρµόζονται στις οικείες
διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ βάσει των κατωτέρω τροποποιήσεων:
1.

Απόφαση 80/1096/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1980, περί καθιερώσεως χρηµατοδοτικής δράσεως
της Κοινότητος για την εξάλειψη της κλασικής πανώλους των χοίρων (1).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
2.

Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού
ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγµένου σπέρµατος βοοειδών (2 ).
Το άρθρο 18 και το άρθρο 19 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999 (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 19
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) EE L 325 της 1.12.1980, σ. 5. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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Οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1988, σχετικά µε τους ζωοτεχνικούς κανόνες που
εφαρµόζονται στα αναπαραγωγά χοιροειδή (1 ).
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη ζωοτεχνική επιτροπή η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση
77/505/ΕΟΚ,

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

4.

Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1989, σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας και υγιεινής όσον
αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών (2).
Το άρθρο 13 και το άρθρο 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 14

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1988, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 87. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Σεπτεµβρίου 1989, για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων που
διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές εµβρύων κατοικιδίων βοοειδών (1 ).
Το άρθρο 17 και το άρθρο 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
6.

Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που
εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2 ).
Το άρθρο 17 και το άρθρο 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/113/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 53 της
24.2.1994, σ. 23).
(2) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ.
49).
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Κανονισµός (ΕΟΚ) 737/90 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1990, σχετικά µε τους όρους εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών µετά το ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό του Τσερνοµπίλ (1).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
8.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας
για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (2).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή κτηνιατρικών φαρµάκων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η µόνιµη επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή κτηνιατρικών φαρµάκων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.»
9.

Απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό
τοµέα (3 ).
Το άρθρο 41 και το άρθρο 42 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 41
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

(1) ΕΕ L 82 της 29.3.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 616/2000 (ΕΕ L 75 της
24.3.2000, σ. 1).
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1752/2002 της Επιτροπής
(ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 18).
(3) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (ΕΕ L 203 της 28.7.2001,
σ. 16).
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 42

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

10. Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που
διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (1 ).
Το άρθρο 24 και το άρθρο 25 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 24

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 25

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/160/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 53 της
23.2.2002, σ. 37).

L 122/17

L 122/18

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11. Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού
ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος χοίρων ( 1).
Το άρθρο 18 και το άρθρο 19 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 19

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

12. Απόφαση 90/495/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, για τη θέσπιση χρηµατοδοτικής δράσης της
Κοινότητας µε σκοπό την εξάλειψη της λοιµώδους αιµατοποιητικής νέκρωσης των σαλµονιδών στην Κοινότητα (2 ).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 13 της
19.1.2000, σ. 21).
(2) ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 37.
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13. Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου
που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (1).
Το άρθρο 32 και το άρθρο 33 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 32

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 33
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

14. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990 που αφορά τον καθορισµό των ανώτατων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων επάνω ή µέσα σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών (2).
Το άρθρο 10α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10α
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/90/ΕΚ (ΕΕ L 300 της 23.11.1999,
σ. 19).
(2) ΕΕ L 350 της 14.12.1990 σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/76/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 240 της
7.9.2002, σ. 45).
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15. Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονοµικών κανόνων για τη
διάθεση και τη µεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους
οργανισµούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή µε βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ (1 ).
Τα άρθρα 18 και 19 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 19
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

16. Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990, για τα υγειονοµικά προβλήµατα και τα
προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου σχετικά µε την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και
του κρέατος εκτρεφόµενων θηραµάτων (2 ).
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 20
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 41. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1994/65/ΕΚ (ΕΕ L 368 της 31.12.1994,
σ. 10).
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17. Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που
διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1 ).
Το άρθρο 26 και το άρθρο 27 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 26
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 27

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

18. Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά µε το καθεστώς υγειονοµικού ελέγχου που
διέπει το ενδοκοινοτικό εµπόριο αιγοπροβάτων (2 ).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/45/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 12).
(2) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/261/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 91 της
6.4.2002, σ. 31).
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19. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (1).
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 14
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
20. Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2 ).
Το άρθρο 19 και το άρθρο 20 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 20
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
21. Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που
διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων µαλακίων (3).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 473/2002 της Επιτροπής (ΕΕ
L 75 της 16.3.2002, σ. 21).
(2) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/81/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 276 της
12.10.2002, σ. 28).
(3) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31).
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

22. Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων οι
οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1 ).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 15
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

23. Οδηγία 91/497/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την τροποποίηση και την κωδικοποίηση της
οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, περί υγειονοµικών προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων
ώστε να καλύπτεται η παραγωγή και η διάθεση νωπού κρέατος στην αγορά (2).
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 16
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31).
(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 69. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/5/ΕΟΚ (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 1).
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24. Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 1991, για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά
και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (1 ).
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 17
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
25. Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 1991, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την
προστασία των µόσχων (2 ).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
26. Οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 1991, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία
των χοίρων (3 ).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(1) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/29/ΕΚ (ΕΕ L 148 της 30.6.1995, σ. 52).
(2) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 28. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/2/ΕΚ (ΕΕ L 25 της 28.1.1997, σ. 24).
(3) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/93/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 316 της
1.12.2001, σ. 36).
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Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
27. Οδηγία του Συµβουλίου 92/33/EOK του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εµπορία φυτωρίων και
πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (1 ).
Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 22
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών
δενδροκοµικών και δασικών φυτικών ειδών.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
28. Οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού
οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (2).
Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 22
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτά των γενών και
ειδών των οπωρών.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

29. Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των µέτρων
καταπολέµησης της πανώλης των ίππων (3 ).
Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 19
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/111/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 41 της
13.2.2002, σ. 43).
(2) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/30/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 8 της
14.1.1999, σ. 30).
(3) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

30. Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση
της γρίππης των ορνίθων (1).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

31. Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τα υγειονοµικά προβλήµατα και τα προβλήµατα
υγειονοµικού ελέγχου σχετικά µε τη θανάτωση άγριων θηραµάτων και την εµπορία κρέατός των (2 ).
Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 22

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31).
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32. Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για την
παραγωγή και την εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα (1).
Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 31
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
Προκειµένου για θέµατα χηµείας ή τεχνολογίας, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής, κατόπιν διαβουλεύσεως µε την
επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο των ληπτέων µέτρων.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
33. Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, για τη µηχανογράφηση των κτηνιατρικών
διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για την τροποποίηση των οδηγιών 90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ,
της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και για την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ (2).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
34. Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την
καταπολέµηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (3 ).
Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 25
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 6 της 9.1.1996, σ. 10).
(2) ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

35. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (1 ).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 15

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

36. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (2 ).
Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 19

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2796/2000 της Επιτροπής
(ΕΕ L 324 της 21.12.2000, σ. 26).
(2) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 9. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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37. Οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1992, για τα µέτρα προστασίας από ορισµένες
ζωονόσους και ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειµένου να
αποφευχθούν οι εστίες λοιµώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιµα (1).
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 16
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
38. Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών µέτρων
καταπολέµησης ορισµένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων (2).
Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 25
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
39. Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1993, για τις ζωοτροφές µε τις οποίες επιδιώκονται
στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (3 ).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
(1) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 38. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 210 της 10.8.1999, σ. 12).
(2) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/60/ΕΚ (ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27).
(3) ΕΕ L 237 της 22.9.1993, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/29/ΕΚ (ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
40. Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1993, για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή και
τη θανάτώσή τους (1 ).
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 16
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
41. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3036/94 του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 1994, για τη θέσπιση οικονοµικού
καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης που εφαρµόζεται σε ορισµένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ενδύµατα που
επανεισάγονται στην Κοινότητα µετά από κατεργασία ή µεταποίηση σε ορισµένες τρίτες χώρες (2).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή ονοµαζόµενη επιτροπή οικονοµικού καθεστώτος τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
42. Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1994, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων για την
παραγωγή και τη θέση στην αγορά κιµάδων και παρασκευασµάτων κρέατος (3 ).
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 20
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
(1) ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 21.
(2) ΕΕ L 322 της 15.12.1994, σ. 1.
(3) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

43. Απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια
µεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη
να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια (1).
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 4
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
44. Οδηγία 95/69/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για τη θέσπιση των όρων και των κανόνων που
εφαρµόζονται κατά την έγκριση και την εγγραφή ορισµένων εγκαταστάσεων και ενδιαµέσων του τοµέα της διατροφής
των ζώων και για τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 79/373/ΕΟΚ και 82/471/ΕΟΚ (2).
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 16
Μόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/4/ΕΚ (ΕΕ L 2 της 5.1.2001,
σ. 21).
(2) ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/20/ΕΚ (ΕΕ L 80 της 25.3.1999,
σ. 20).
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45. Οδηγία 95/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών µέτρων
ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων µαλακίων (1 ).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

46. Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες
και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και
86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (2).
Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 33
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

47. Οδηγία 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών, για
την τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 82/471/ΕΟΚ και 93/74/ΕΟΚ και για την κατάργηση της
οδηγίας 77/101/ΕΟΚ (3).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
(1) ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/83/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 32 της 7.2.2003,
σ. 13).
(2) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.
(3) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
48. Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλωπιστικών φυτών (1).
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών
φυτών.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
49. Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά µε την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (2 ).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

50. Οδηγία 1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα
στη διατροφή των ζώων (3).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
(1) ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16.
(2) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.
(3) ΕΕ L 115 της 4.5.1999 σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/102/ΕΚ (ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 45).
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

51. Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία
των ωοπαραγωγών ορνίθων (1 ).
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

52. Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της
Κοινότητας(2 ).
Το άρθρο 17 και το άρθρο 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 17
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

(1) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.
(2) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/36/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 116 της
3.5.2002, σ. 16).
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
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16.5.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Απριλίου 2003
περί προσαρµογής προς την απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών µε τις επιτροπές
που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Συµβουλίου που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία διαβούλευσης
(οµοφωνία)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Οι προθεσµίες που καθορίζονται στις προς προσαρµογή
διατάξεις πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Στις
περιπτώσεις που δεν προβλεπόταν καµία συγκεκριµένη
προθεσµία για την έκδοση των εκτελεστικών µέτρων, είναι
σκόπιµο η προθεσµία αυτή να ορισθεί σε τρεις µήνες.

(5)

Είναι σκόπιµο, κατά συνέπεια, να αντικατασταθούν οι
διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή στη
διαδικασία της επιτροπής τύπου Ι, που καθορίζεται στην
απόφαση 87/373/ΕΟΚ, από τις διατάξεις που παραπέµπουν
στη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(6)

Οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή
στις διαδικασίες της επιτροπής τύπου ΙΙα και ΙΙβ, που
καθορίζονται στην απόφαση 87/373/ΕΟΚ, πρέπει να αντικατασταθούν από τις διατάξεις που παραπέµπουν στη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο
άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(7)

Οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή
στις διαδικασίες της επιτροπής τύπου ΙΙΙα και ΙΙΙβ, που
καθορίζονται στην απόφαση 87/373/ΕΟΚ, πρέπει να αντικατασταθούν από τις διατάξεις που παραπέµπουν στη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής, που προβλέπεται στο
άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(8)

Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί αποκλειστικά στην
ευθυγράµµιση των διαδικασιών επιτροπολογίας. Η ονοµασία
των επιτροπών που αφορούν οι διαδικασίες αυτές έχει,
ενδεχοµένως, τροποποιηθεί,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 93, 94, 269, 279, και 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Αφού ζήτησε τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1553/89 του Συµβουλίου, της
29ης Μαΐου 1989, για το οµοιόµορφο οριστικό καθεστώς
είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της
προστιθέµενης αξίας ( 4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης
των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή (5), αντικατέστησε την απόφαση 87/373/ΕΟΚ (6).
Σύµφωνα µε τη δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής (7) σχετικά µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ, οι διατάξεις
για τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην
άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες
προβλέπονται κατ' εφαρµογή της απόφασης 87/373/ΕΟΚ,
θα πρέπει να προσαρµοσθούν ώστε να συµµορφωθούν µε τα
άρθρα 3, 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η εν λόγω δήλωση ορίζει τις λεπτοµέρειες προσαρµογής
των διαδικασιών των επιτροπών, η οποία είναι αυτόµατη
εφόσον δεν επηρεάζει τη φύση της επιτροπής που προβλέπει
η βασική πράξη.

( 1) ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2000, σ. 448.
( 2) Γνώµη της 11ης Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
( 3) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 128.
( 4) ΕΕ L 155 της 7.6.1989, σ. 9.
( 5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
( 6) ΕΕ L 197 της 18.7.1987, σ. 33.
( 7) ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής, οι
πράξεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος Ι
προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, προς τις
οικείες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
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Άρθρο 2
Όσον αφορά τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής, οι
πράξεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ
προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, προς τις
οικείες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Άρθρο 3
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Άρθρο 4
Οι αναφορές στις διατάξεις των πράξεων που περιλαµβάνονται στα
παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, θεωρείται ότι αφορούν τις εν λόγω
διατάξεις, όπως προσαρµόζονται από τον παρόντα κανονισµό.
Οι αναφορές που τυχόν γίνονται, στον παρόντα κανονισµό, στις
παλαιές ονοµασίες των επιτροπών, θεωρείται ότι γίνονται στις νέες
ονοµασίες.
Άρθρο 5

Όσον αφορά τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής, οι
πράξεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙΙ
προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, προς τις
οικείες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
Λουξεµβούργο, 14 Απριλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατάλογος των υποκείµενων στη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής πράξεων, οι οποίες προσαρµόζονται προς τις
οικείες αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
1.

Απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1986, για την τυποποίηση στον τοµέα της τεχνολογίας
των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών (1 ).
Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.

α)

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούµενη “Οµάδα εργασίας ανώτερων υπαλλήλων για την
τυποποίηση στον τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών”, κατά την επιδίωξη των στόχων και την
υλοποίηση των ενεργειών που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση.
Για τα θέµατα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούµενη
“Οµάδα ανώτερων υπαλλήλων για τις τηλεπικοινωνίες”, που καθορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας
86/361/ΕΟΚ.

β)

Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
2.

Κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1553/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για το οµοιόµορφο οριστικό
καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέµενης αξίας (2).
Στο άρθρο 13, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

(1) ΕΕ L 36 της 7.2.1987, σ. 31.
(2) EE L 155 της 17.6.1989, σ. 9· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ, Εuratom) αριθ. 1026/1999 (ΕΕ L 126 της
20.5.1999, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατάλογος των υποκείµενων στη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής πράξεων, οι οποίες προσαρµόζονται προς τις
αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
1.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση
υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (1 ).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούµενη “Επιτροπή για την ενίσχυση της οικονοµικής αναδιάρθρωσης των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 1”. Ένας παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συµµετέχει
στις εργασίες της επιτροπής για τα θέµατα που την αφορούν.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε έξι εβδοµάδες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
2.

Απόφαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς
προγράµµατος πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας (1998-2002) και συναφή µέτρα (2 ).
Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.

α)

Η Επιτροπή επικουρείται, για τη διαχείριση του παρόντος προγράµµατος-πλαισίου, από επιτροπή.

β)

Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις
µήνες.

γ)

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

(1) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 (EE L 342
της 27.12.2001, σ. 1).
(2) EE L 7 της 13.1.1999, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατάλογος των υποκείµενων στη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής πράξεων, οι οποίες προσαρµόζονται προς τις
αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.

Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (1).
Στο άρθρο 27, παράγραφος 2, οι λέξεις «παράγραφος 4, στοιχείο α)» διαγράφονται.
Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 29
Τρόπος προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

2.

Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (2 ).
Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία αποκαλείται “επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο”,»

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

(1) EE 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 225 της
21.8.2001, σ. 1).
(2) EE L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 18 της
21.1.2002, σ. 1).
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Οδηγία 70/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1970, περί εισαγωγής τρόπων λήψεως δειγµάτων και
µεθόδων κοινοτικής αναλύσεως για τον επίσηµο έλεγχο των ζωοτροφών (1).
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 3
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

4.

Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 1971, περί υγειονοµικών προβληµάτων στον τοµέα
των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (2).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

5.

Οδηγία 71/316/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των σχετικών µε τις κοινές διατάξεις για τα όργανα µετρήσεως και για τις µεθόδους µετρολογικού ελέγχου (3 ).
Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 18
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αναφέρονται στο άρθρο 16.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

(1) EE L 170 της 3.8.1970, σ. 2· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (EE L 24 της 30.1.1998, σ. 31).
(3) ΕΕ L 202 της 6.9.1971, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

6.

Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1972, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στο
τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (1 ).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

7.

Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1972, για τα υγειονοµικά προβλήµατα και τα
υγειονοµικά µέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου προβείου και αιγείου είδους και νωπών κρεάτων ή
προϊόντων µε βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών (2 ).
Τα άρθρα 29 και 30 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 29
1. H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 30
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δέκα πέντε ηµέρες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 24· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) EE L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 (EE L 198 της
21.7.2001, σ. 11).
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Οδηγία 73/361/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών των αναφερόµενων στην πιστοποίηση και σήµανση καλωδίων
(συρµατόσχοινων), αλύσεων και αρπαγών (γάντζων) (1 ).
Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αποσκοπούν στην εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των ανυψωτικών µηχανηµάτων και
µέσων.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

9.

Οδηγία 73/404/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στα απορρυπαντικά (2 ).
Στο άρθρο 7α, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 7β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7β
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αποβλέπουν στην κατάργηση των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των απορρυπαντικών.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

10. Οδηγία 73/437/EOK του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών, σχετικά µε ορισµένα σάκχαρα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (3).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
(1) EE L 335 της 5.12.1973, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/368/ΕΟΚ (EE L 198 της 22.7.1991,
σ. 16).
(2) EE L 347 της 17.12.1973, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/94/ΕΟΚ (EE L 80 της 25.3.1986, σ. 51).
(3) ΕΕ L 356 της 27.12.1973, σ. 71· οδηγία που καταργήθηκε µε ισχύ από τις 12 Ιουλίου 2003 από την οδηγία 2001/111/ΕΚ (EE L 10
της 12.1.2002, σ. 53).
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Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

11. Οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1974, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (1).
Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
προβλέπουν την εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

12. Οδηγία 74/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1974, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορούν το µέλι ( 2).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) EE L 84 της 28.3.1974, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/3/ΕΚ (EE L 28 της 30.1.2001, σ. 1).
(2) EE L 221 της 12.8.1974, σ. 10· οδηγία που καταργήθηκε µε ισχύ από 1ης Αυγούστου 2003 από την οδηγία 2001/110/ΕΚ (EE L 10
της 12.1.2002, σ. 47).
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13. Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
των αναφερόµενων στις συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) (1).
Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας “συσκευές
αερολυµάτων”.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

14. Οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1976, περί του καθορισµού της µεγίστης περιεκτικότητος
για τα κατάλοιπα των φυτοφαρµάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών (2 ).
Τα άρθρα 7, 8 και 8α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δέκα πέντε ηµέρες.
Άρθρο 8α
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(1) EE L 147 της 9.6.1975, σ. 40.
(2) EE L 340 της 9.12.1976, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/79/ΕΚ (EE L 291 της 28.10.2002,
σ. 1).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

15. Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 1975, περί της ποιότητος των υδάτων κολυµβήσεως (1 ).
Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11

1.

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

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

16. Οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1975, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών περί λιπασµάτων (2).
Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αποβλέπουν στην κατάργηση των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των λιπασµάτων.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) EE L 31 της 5.2.1976, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) EE L 24 της 30.1.1976, σ. 21· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/97/ΕΚ (EE L 18 της 23.1.1999, σ. 60).
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17. Οδηγία 76/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφερόµενων στο ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας ( 1).
Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αποβλέπουν στην εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα του ηλεκτρολογικού υλικού που
χρησιµοποιείται σε “εκρήξιµη ατµόσφαιρα”.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
18. Οδηγία 76/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε ορισµένα διατηρηµένα γάλατα, µερικώς ή ολικώς αφυδατωµένα, που προορίζονται για ανθρώπινη
διατροφή (2).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
19. Οδηγία 76/621/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1976, περί καθορισµού ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας
ερουκικού οξέος στα έλαια και τα λίπη που προορίζονται, ως έχουν, για ανθρώπινη διατροφή, καθώς και στα τρόφιµα
µε προσθήκη ελαίων ή λιπών (3 ).
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

(1) EE L 24 της 30.1.1976, σ. 45· οδηγία που καταργήθηκε µε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2003 µε την οδηγία 94/9/ΕΚ (EE L 100 της
19.4.1994, σ. 1).
(2) EE L 24 της 30.1.1976, σ. 49· οδηγία που καταργήθηκε µε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2003 µε την οδηγία 2001/114/ΕΚ (EE L 15 της
17.1.2002, σ. 19).
(3) EE L 202 της 28.7.1976, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

20. Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στις κοινές διατάξεις περί των συσκευών πιέσεως και των µεθόδων ελέγχου αυτών των
συσκευών( 1).
Στο άρθρο 19, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 20

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αποσκοπούν στην εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα συσκευών πιέσεως.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

21. Οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1976, περί αναζητήσεως τριχινών κατά τις εισαγωγές από
τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή κατοικίδια (2 ).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) EE L 262 της 27.9.1976, σ. 153· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1994.
(2) EE L 26 της 31.1.1977, σ. 67· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/59/ΕΚ (EE L 315 της 8.12.1994, σ. 18).
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22. Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1976, περί υγειονοµικών προβληµάτων στον τοµέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση το κρέας (1 ).
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 20
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

23. Οδηγία 77/504/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1977, περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους
καθαρόαιµου γένους (2).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη ζωοτεχνική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση
77/505/ΕΟΚ (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 206 της 12.8.1977, σ. 11.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

24. Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1977, περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας
ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας (3 ).
Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8
1.

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

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

(1) EE L 26 της 31.1.1977, σ. 85· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 97/76/ΕΚ (EE L 10 της 16.1.1998, σ. 25).
(2) EE L 206 της 12.8.1977, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/28/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 66).
(3) EE L 334 της 24.12.1977, σ. 29· απόφαση όπως καταργήθηκε µε ισχύ από 23ης Οκτωβρίου 2007 από την οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

25. Οδηγία 78/25/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1977, περί της προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε τις ουσίες που µπορούν να προστεθούν στα φάρµακα για το χρωµατισµό (1).
Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αποβλέπουν στην κατάργηση των τεχνικών εµποδίων στις ανταλλαγές στον τοµέα υλών που µπορούν να προστεθούν
στα φάρµακα για το χρωµατισµό τους.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

26. Οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1978, περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν
ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων (2 ).
Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 14

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 11 της 14.1.1978, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985.
(2) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 1· οδηγία η οποία καταργήθηκε µε ισχύ από 23ης Οκτωβρίου 2007 από την οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
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27. Οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία
και της χρησιµοποιήσεως φυτοφαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες (1 ).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

28. Οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί εµπορίας των συνθέτων ζωοτροφών (2 ).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 13
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

29. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (3).
Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 17
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο της
παρούσας οδηγίας.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1994.
(2) ΕΕ L 86 της 6.4.1979, σ. 30· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/2/ΕΚ (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 23).
(3) EE L 103 της 25.4.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 223 της
13.8.1997, σ. 9).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

30. Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1979, περί των µεθόδων µετρήσεων και περί της
συχνότητας των δειγµατοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την
παραγωγή ποσίµου ύδατος στα κράτη µέλη (1 ).
Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

31. Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον
τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση το κρέας (2).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 271 της 29.10.1979, σ. 44· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 4· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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32. Οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για την
καταπολέµηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (1 ).
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 16
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

33. Οδηγία 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 1975, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που χρησιµοποιείται σε εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων µε
εύφλεκτα αέρια (2 ).
Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή περιορισµένης συµµετοχής του µόνιµου οργάνου για την ασφάλεια
και το υγιεινό περιβάλλον στα ανθρακωρυχεία και τις άλλες εξορυκτικές βιοµηχανίες.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

34. Οδηγία 82/883/EOK του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 1982, για τους τρόπους επιτήρησης και ελέγχου των
χώρων οι οποίοι σχετίζονται µε τα απόβλητα της βιοµηχανίας του διοξειδίου του τιτανίου(3 ).
Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11
1.

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

(1) EE L 47 της 21.2.1980, σ. 11· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 39 της
9.2.2002, σ. 71).
(2) ΕΕ L 59 της 2.3.1982, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 257 της
19.9.1998, σ. 29).
(3) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1994.
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Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

35. Οδηγία 82/894/EOK του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων
µέσα στην Κοινότητα (1 ).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

36. Οδηγία 83/417/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1983, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε ορισµένες πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα) που προορίζονται για την
ανθρώπινη διατροφή (2 ).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(*).

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/788/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 274
της 11.10.2002, σ. 33).
(2) ΕΕ L 237 της 26.8.1983, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχωρήσεως του 1985.
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37. Οδηγία 84/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Σεπτεµβρίου 1984, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα ηλεκτρολογικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην ιατρική και στην κτηνιατρική (1 ).
Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που
αποσκοπούν στην εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των ηλεκτρολογικών µηχανηµάτων
που χρησιµοποιούνται στην ιατρική και στην κτηνιατρική.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

38. Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Νοεµβρίου 1985, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την
καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού (2 ).
Τα άρθρα 16 και 17 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 16

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 17

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
(1) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 179· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 169 της 12.7.1993,
σ. 1).
(2) ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1994.
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39. Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, και
ιδίως του εδάφους, κατά τη χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη γεωργία (1).
Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 15
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

40. Οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα σιτηρά ( 2).
Τα άρθρα 11α, 11β και 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11α
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 11β
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (**).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1994.
(2) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 291 της
28.10.2002, σ. 1).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(**) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.»

41. Οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (1 ).
Τα άρθρα 11α, 11β και 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11α
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 11β
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δέκα πέντε µέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (**).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(**) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.»
42. Οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 1986, που αφορά τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέµπουν
οι οικιακές συσκευές (2).
Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Όσον αφορά τους εθνικούς κανόνες και τα εθνικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 2, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).
(1) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 291 της
28.10.2002, σ. 1).
(2) EE L 344 της 6.12.1986, σ. 24.
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
43. Οδηγία 87/217/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1987, σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από τον αµίαντο (1 ).
Στο άρθρο 11, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο της
παρούσας οδηγίας.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
44. Απόφαση 91/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1991, για τη δηµιουργία κοινοτικών αποθεµάτων
εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού (2).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δέκα πέντε µέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
45. Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την
κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (3).
Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 24
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούµενη “Επιτροπή ειδικών φόρων κατανάλωσης”.

(1) EE L 85 της 28.3.1987, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 368 της 31.12.1991, σ. 21· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/181/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 66
της 8.3.2001, σ. 39).
(3) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/47/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 73).
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2. Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των άρθρων 5, 7, 15β, 18, 19 και 23 θεσπίζονται µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
3.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
4. Εκτός από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η επιτροπή εξετάζει τα θέµατα που θέτει ο πρόεδρος,
είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηση αντιπροσώπου κράτους µέλους, και τα οποία αφορούν την
εφαρµογή των σχετικών µε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κοινοτικών διατάξεων.
5.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
46. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 443/92 του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, περί χρηµατοδοτικής και τεχνικής
βοήθειας καθώς και οικονοµικής συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Ασίας(1 ).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 15
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαχείριση και τη χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια καθώς και την οικονοµική
συνεργασία.
2.

Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή.

3.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
4. Σε τακτικά διαστήµατα, και τουλάχιστον µία φορά ετησίως, η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη µέλη τα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή της σχετικά µε τον ήδη γνωστό τοµέα, και τα ήδη γνωστά σχέδια και ενέργειες που θα µπορούσαν
να υποστηριχθούν βάσει του παρόντος κανονισµού.
5. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιτροπής πραγµατοποιείται συντονισµός των ενεργειών κοινοτικής συνεργασίας και
των ενεργειών που υλοποιούνται σε διµερή βάση από τα κράτη µέλη µέσω ανταλλαγής πληροφοριών.
6.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
47. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών
έγκρισης και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση
ευρωπαϊκού οργανισµού για την αξιολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων (2 ).
Τα άρθρα 72 και 73 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 72
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από:

—

τη µόνιµη επιτροπή φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, εφόσον πρόκειται για θέµατα σχετικά µε
φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, και

(1) ΕΕ L 52 της 27.2.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της
24.3.1998, σ. 7).
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—

τη µόνιµη επιτροπή κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, εφόσον πρόκειται για θέµατα σχετικά µε κτηνιατρικά
φαρµακευτικά προϊόντα.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Οι επιτροπές θεσπίζουν τον εσωτερικό κανονισµό τους.

Άρθρο 73
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από:

—

τη µόνιµη επιτροπή φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, εφόσον πρόκειται για θέµατα σχετικά µε
φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, και

—

τη µόνιµη επιτροπή κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, εφόσον πρόκειται για θέµατα σχετικά µε κτηνιατρικά
φαρµακευτικά προϊόντα.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
48. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό σήµα (1).
Το άρθρο 141 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 141
Ίδρυση επιτροπής και διαδικασία έκδοσης των εκτελεστικών κανονισµών
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία αποκαλείται “επιτροπή για θέµατα που αφορούν τα τέλη, τους
εκτελεστικούς κανονισµούς και τη διαδικασία των τµηµάτων προσφυγών του γραφείου εναρµόνισης στα πλαίσια της
εσωτερικής αγοράς (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα)”.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
49. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών
ποικιλιών (2).
Το άρθρο 115 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 115
∆ιαδικασία
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

(1) ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3288/94 (ΕΕ L 349 της 31.12.1994,
σ. 83).
(2) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 258 της 28.10.1995,
σ. 3).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
50. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες
της εξωεδαφικής εφαρµογής ορισµένων νόµων που θεσπίστηκαν από µια τρίτη χώρα, και των µέτρων που βασίζονται
σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (1).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8
1.

Για το σκοπό της εφαρµογής του άρθρου 7 στοιχεία β) και γ), η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δύο εβδοµάδες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
51. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των
διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση
της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων (2 ).
Στο άρθρο 43, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
2.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

52. Απόφαση 98/253/ΕΚ του Συµβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού
προγράµµατος παροχής κινήτρων για τη δηµιουργία της κοινωνίας των πληροφοριών στην Ευρώπη («κοινωνία των
πληροφοριών») (3).
Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6
1.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

(1) ΕΕ L 309 της 29.11.1996, σ. 1.
(2) EE L 82 της 22.3.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 107 της 7.4.1998, σ. 10.
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
53. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 976/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, για τον καθορισµό των προϋποθέσεων
για την εφαρµογή των κοινοτικών δράσεων, πλην των δράσεων συνεργασίας για την ανάπτυξη, οι οποίες συµβάλλουν,
στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής για τη συνεργασία, στο γενικό στόχο της ανάπτυξης και της εδραίωσης της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών
ελευθεριών στις τρίτες χώρες (1 ).
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 14
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούµενη “επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη
δηµοκρατία”, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 975/1999.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

(1) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 8.
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