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Πράξεις για την ισχυ΄ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 περί προσαρµογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του
Συµβουλίου των διατάξεων των σχετικών µε τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από
πράξεις υποκείµενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ . . . . . . . . . . . .
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί µε ηµίµαυρα στοιχεία αποτελου΄ν πράξεις τρεχου΄σης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί
στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισµένης χρονικής ισχυ΄ος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί µε µαυ΄ρα στοιχεία και επισηµαίνονται µε αστερίσκο.
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Ι
(Πράξεις για την ισχυ΄ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003
περί προσαρµογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου των διατάξεων των σχετικών µε τις
επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες
προβλέπονται από πράξεις υποκείµενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155,
156, το αρθρο 175 παράγραφος 1, τα άρθρα 179, 285, καθώς
και το άρθρο 300 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3)
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3) Η εν λόγω δήλωση ορίζει τους τρόπους προσαρµογής των

διαδικασιών των επιτροπών, και η προσαρµογή αυτή είναι αυτόµατη όταν δεν επηρεάζει την προβλεπόµενη στη βασική πράξη
φύση της επιτροπής.
(4) Οι προθεσµίες που καθορίζονται στις προσαρµοστέες διατάξεις

θα πρέπει να εξακολουθούν 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, να αντικατασταθούν οι διατάξεις

των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή στη διαδικασία
της επιτροπής τύπου I 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 στη

διαδικασία της επιτροπής τύπου II α και II β που καθορίζεται
από την απόφαση 87/373/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν
από τις διατάξεις που παραπέµπουν στη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(1) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ 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).
(2) 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 Ε της 26.3.2002, σ. 385.
(2) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 128.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 και
απόφαση του Συµβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (ΕΕ C 153 Ε της
1.7.2003, σ. 1).
(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.

(7) Οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή στη

διαδικασία της επιτροπής τύπου III α και III β που καθορίζεται
από την απόφαση 87/373/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν
από τις διατάξεις που παραπέµπουν στη διαδικασία της εκτελεστικής επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
(8) Ο παρών κανονισµός αφορά µόνον την ευθυγράµµιση των δια-

δικασιών επιτροπής. Το όνοµα των σχετικών επιτροπών έχει
µερικές φορές αλλάξει,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι πράξεις των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο παράρτηµα I
που υπόκεινται σε διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, στις αντίστοιχες
διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
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Άρθρο 2

Άρθρο 4

Οι πράξεις των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο παράρτηµα II
που υπόκεινται σε διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Οι αναφορές στις διατάξεις των πράξεων που περιέχονται στα
παραρτήµατα I, II και III θεωρείται ότι αφορούν τις εν λόγω διατάξεις όπως αναπροσαρµόζονται από τον παρόντα κανονισµό.
Οι αναφορές, στον παρόντα κανονισµό, στις παλαιές ονοµασίες των
επιτροπών, λογίζονται γενόµενες στις νέες ονοµασίες.

Άρθρο 3
Οι πράξεις των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο παράρτηµα III
που υπόκεινται σε διαδικασία κανονιστικής επιτροπής προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, στις αντίστοιχες διατάξεις, της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 5
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, 29 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατάλογοι των πράξεων µε διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής που προσαρµόζονται στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης
1999/468/ΕΚ µε τις εξής τροποποιήσεις:
1. Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας (1).
Το άρθρο 6, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«2. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 2 της
οδηγίας 98/37/ΕΚ (*) στο εξής “η επιτροπή”.
Μπορεί να συγκληθεί σύµφωνα µε την διαδικασία της παραπάνω παραγράφου σχετικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα ήθελε
προκύψει από την εφαρµογή και την πρακτική υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (**)
εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1· οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 7.12.1998,
σ. 1).
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

2. Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα (2).
Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια µόνιµη επιτροπή, στο εξής “η επιτροπή”.

Η επιτροπή µπορεί να συγκληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου σχετικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα
ήθελε προκύψει από την εφαρµογή και την πρακτική υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

3. Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε µια κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των
τιµών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιοµηχανικό καταναλωτή (3).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Για την έκδοση των τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
(1) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 96/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 236 της 18.9.1996, σ. 44).
(2) ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
(3) ΕΕ L 185 της 17.7.1990, σ. 16. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την Πράξη προσχώρησης του 1994.
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Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
4. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1991, σχετικά µε την υποβολή στατιστικών για
τις ονοµαστικές αλιεύσεις από τα κράτη µέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (1).
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
5. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών (2).
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή.

2.

Η επιτροπή συµβουλεύει την Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 9 και 10.

3.
Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής σχετικά µε κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
5.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
6. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (3)
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
Επιτροπή τεχνικών προτύπων και κανόνων
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 5 της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, στο εξής “η επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
(1) ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1637/2001 (ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 20).
(2) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 50).

31.10.2003

EL

31.10.2003

3.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
7. Απόφαση 93/704/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε τη δηµιουργία κοινοτικής τράπεζας στοιχείων
για τα τροχαία ατυχήµατα (1).
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος που έχει συσταθεί µε την απόφαση
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ, στο εξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
8. Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά µε την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε
εκρήξιµες ατµόσφαιρες (2).
Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.

Η Επιτροπή επικουρείται από µόνιµη επιτροπή, στο εξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
9. Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής (3).
Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.

Η Επιτροπή επικουρείται από µόνιµη επιτροπή, στο εξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 63.
(2) ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1.
(3) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 15.
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10. Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες (1).
Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.

Η Επιτροπή επικουρείται από συµβουλευτική επιτροπή, στο εξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
11. Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους
στους αερολιµένες της Κοινότητας (2)
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
Συµβουλευτική επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή.

2.

Η επιτροπή συµβουλεύει την Επιτροπή στην εφαρµογή του άρθρου 9.

3.

Εξάλλου, µπορεί να ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής για κάθε άλλο θέµα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
5.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
12. Οδηγία 96/75/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους όρους ναύλωσης και διαµόρφωσης των
τιµών στον τοµέα των εθνικών και διεθνών εσωτερικών πλωτών µεταφορών εµπορευµάτων στην Κοινότητα (3).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί µε την οδηγία 91/672/ΕΟΚ, στο εξής αποκαλούµενη
“επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36.
(3) ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 12.
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13. Οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (1).
Το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.

Η Επιτροπή επικουρείται από µόνιµη επιτροπή, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
14. Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro (2).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
Επιτροπή τεχνικών προτύπων και κανόνων
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, στο εξής
καλούµενη “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
15. Απόφαση αριθ. 283/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για τη
θέσπιση ενός γενικού πλαισίου για τις κοινοτικές δραστηριότητες υπέρ των καταναλωτών (3).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
1.
Κατά τον ορισµό των κριτηρίων επιλογής των δραστηριοτήτων και των σχεδίων του άρθρου 2 στοιχεία β) και γ), και
κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων και των σχεδίων αυτών, η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.
2.
Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας
απόφασης.
3.
Εξάλλου, στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή για τις δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται
βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α).
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 181 της 9.7.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 34 της 9.2.1999, σ. 1. Η απόφαση τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την απόφαση 2002/219/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 72 της
14.3.2002, σ. 27).

L 284/7

EL

L 284/8

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16. Απόφαση αριθ. 372/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1999, για τη
θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε την πρόληψη των τραυµατισµών στο πλαίσιο της δράσης στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας (1999-2003) (1).
Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Η Επιτροπή µπορεί εξάλλου να ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής για οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά την εφαρµογή
του παρόντος προγράµµατος.
Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας
απόφασης.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
17. Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών
αυτών (2).
Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
Ίδρυση επιτροπής
1.
Η επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αξιολόγησης της πιστότητας και εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, στο
εξής “η επιτροπή”.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 14
∆ιαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής
1.
Η γνώµη της επιτροπής ζητείται για θέµατα σχετικά µε το άρθρο 5, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7
παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το παράρτηµα VII, σηµείο 5.
2.
Η Επιτροπή ζητά περιοδικά τη γνώµη της επιτροπής σχετικά µε τα καθήκοντα εποπτείας της εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και, εφόσον είναι σκόπιµο, εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές για το θέµα αυτό.
3.
Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*) εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας
απόφασης.
4.
Η Επιτροπή έχει περιοδικές διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους των παρόχων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, µε τους
καταναλωτές και τους κατασκευαστές. Ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εν λόγω διαβουλεύσεων.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
18. Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών
ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (3).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 46 της 20.2.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
(3) ΕΕ L 85 της 23.3.1999, σ. 1.
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19. Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού
προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (1).
Στο άρθρο 7 οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Για οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής
ζητά τη γνώµη της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*)
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
6.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
20. Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά µε τη µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων
υγρών καυσίµων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (2).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
Συµβουλευτική επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

21. Απόφαση αριθ. 1295/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά µε
την έγκριση προγράµµατος κοινοτικής δράσης, όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες στο πλαίσιο της δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (1999-2003) (3).
Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Η Επιτροπή µπορεί εξάλλου να ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής για οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά την εφαρµογή
του παρόντος προγράµµατος.
Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας
απόφασης.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.
(2) ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13.
(3) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατάλογος των πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπής διαχείρισης και προσαρµόζονται στις οικείες διατάξεις της
απόφασης 1999/468/ΕΚ µε τις εξής τροποποιήσεις:
1. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1988, για τη διοργάνωση κοινοτικών ερευνών
σχετικά µε τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά τη χρονική περίοδο 1988-1997 (1).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
2. Οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989 για την εναρµόνιση του καθορισµού του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιµές αγοράς (2).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
3. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά
µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (3).
Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.

Ιδρύεται επιτροπή εφαρµογής για τα αλκοολούχα ποτά, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(1) ΕΕ L 56 της 2.3.1988, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 143/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 24
της 26.1.2002, σ. 16).
(2) ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26.
(3) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
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Άρθρο 14
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
4. Κανονισµός (Ευρατόµ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τη διαβίβαση στη
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (1).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Ιδρύεται επιτροπή στατιστικού απορρήτου, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
5. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοµατολογία των
οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (2).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
2.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
6. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά
µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον
οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (3).
Τα άρθρα 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1.

Ιδρύεται επιτροπή εφαρµογής για τα ποτά που αφορά ο παρών κανονισµός, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(1) ΕΕ L 151 της 15.6.1990, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97 (ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1).
(2) ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 29/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
6 της 10.1.2002, σ. 3).
(3) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
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Άρθρο 13
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
7. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συµβουλίου, της 7ης Νοεµβρίου 1991, για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών
µεταξύ κρατών µελών (1).
Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 30
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών µεταξύ των κρατών µελών,
στο εξής “επιτροπή”.
2.

Οι αναγκαίες διατάξεις εφαρµογής του παρόντος κανονισµού εγκρίνονται µε τη διαδικασία της παραγράφου 3.

3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
8. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιοµηχανική παραγωγή (2).
Το άρθρο 9 και το άρθρο 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος που ιδρύθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόµ, στο εξής “η επιτροπή”.
2.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, καθώς και τα µέτρα προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο για
την συλλογή και κατεργασία των αποτελεσµάτων, εγκρίνονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 10.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 10
∆ιαδικασία
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 316 της 16.11.1991, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1624/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 1).
(2) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε από την Πράξη προσχώρησης του 1994.
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9. Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης ∆εκεµβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των
εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (1).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται στα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
10. Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (2).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
1.
Οι κατάλογοι των κύκλων σπουδών που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα Γ και ∆ µπορούν να τροποποιούνται
κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως κάθε ενδιαφερόµενου κράτους µέλους προς την Επιτροπή. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να
επισυνάπτονται όλες οι χρήσιµες πληροφορίες, και ιδίως το κείµενο των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου. Το κράτος
µέλος που υποβάλλει τέτοια αίτηση, ενηµερώνει σχετικά και τα λοιπά κράτη µέλη.
2.
Η Επιτροπή εξετάζει τον κύκλο εκπαίδευσης περί του οποίου πρόκειται, καθώς και τους κύκλους εκπαίδευσης που
απαιτούνται στα λοιπά κράτη µέλη. Συγκεκριµένα δε εξακριβώνει εάν ο τίτλος που πιστοποιεί τον εν λόγω κύκλο σπουδών,
εξασφαλίζει ότι ο κάτοχός του διαθέτει
— επίπεδο επαγγελµατικής εκπαίδευσης συγκριτικά τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του κύκλου µεταδευτεροβάθµιων σπουδών που αναφέρει το άρθρο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση σηµείο i), και
— ανάλογο επίπεδο ευθυνών και καθηκόντων.
3.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
5.
Η Επιτροπή ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος για την απόφαση και προβαίνει, ανάλογα µε την περίπτωση,
στη δηµοσίευση του τροποποιηµένου καταλόγου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.
Οι τροποποιήσεις των καταλόγων των κύκλων σπουδών που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα Γ και ∆ οι οποίες
έγιναν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας είναι άµεσα εφαρµοστέες από την ηµεροµηνία που ορίζει η Επιτροπή.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.
(2) ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 25. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 206 της 31.7.2001, σ. 1).
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11. Οδηγία 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων
ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (1).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που έχει συσταθεί µε βάση το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90
στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.
Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέµα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρµόζεται ιδίως για:

α) τον καθορισµό, εάν χρειασθεί, των όρων σχετικά µε την τεκµηρίωση και την επίθεση ετικετών για τα µείγµατα και τα
παρασκευάσµατα ουσιών της κατηγορίας 2 του παραρτήµατος I, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2,
β) την τροποποίηση των παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας στις περιπτώσεις που τροποποιούνται και οι πίνακες του
παραρτήµατος της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών,
γ) την τροποποίηση των κατωφλίων που προβλέπονται στο παράρτηµα II.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
12. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές µονάδες παρατήρησης και
ανάλυσης του παραγωγικού συστήµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2).
Το άρθρο 7, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος που ιδρύθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόµ, στο εξής “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
13. Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και
του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης (3).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή.

(1) ΕΕ L 370 της 19.12.1992, σ. 76. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 39 της
9.2.2001, σ. 31).
(2) ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την Πράξη προσχώρησης 1994.
(3) ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20.
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Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέµα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

4.
Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρµόζεται ιδίως για να ληφθούν υπόψη οι µελλοντικές τροποποιήσεις των
συστάσεων των Ηνωµένων Εθνών.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
14. Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών
και της αµοιβαίας αναγνώρισης των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους (1).
Στο άρθρο 44α, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*) εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
15. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, σχετικά µε τον κοινοτικό συντονισµό της
ανάπτυξης µητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς (2).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
∆ιαδικασία
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη συσταθείσα βάσει της απόφασης 89/382/ΕΚ επιτροπή στατιστικού προγράµµατος,
στο εξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
16. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, για τη συναρτώµενη µε τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόµηση προϊόντων (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (3).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
(1) ΕΕ L 165 της 7.7.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/19/ΕΚ.
(2) ΕΕ L 196 της 5.8.1993, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε από την Πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) ΕΕ L 342 της 31.12.1993, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 204/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
36 της 6.2.2002, σ. 1).
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
17. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995, σχετικά µε τις στατιστικές για τις ανταλλαγές
αγαθών της Κοινότητας και των κρατών µελών της µε τις τρίτες χώρες (1).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
1.

Οι αναγκαίες διατάξεις εφαρµογής του παρόντος κανονισµού εγκρίνονται µε τη διαδικασία της παραγράψου 2.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
18. Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών (2).
Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 31
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
19. Οδηγία 95/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1995, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα
του τουρισµού (3).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 374/98 (ΕΕ L 48 της
19.2.1999, σ. 6).
(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(3) ΕΕ L 291 της 6.12.1995, σ. 32.
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20. Οδηγία 95/64/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες
µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών (1).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
21. Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε την εναρµόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης
εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη µεταφορά εµπορευµάτων και προσώπων στην
Κοινότητα (2).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 12
1.
Για την εφαρµογή του άρθρου 11, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου
7 της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ, στο εξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
22. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1996, περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να
υποβάλλουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την παραγωγή υδατοκαλλιέργειας (3).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, στο εξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 320 της 30.12.1995, σ. 25. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την απόφαση 2000/363/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 132 της
5.6.2000, σ. 1).
(2) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 31.
(3) ΕΕ L 108 της 1.5.1996, σ. 1.
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23. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια (1).
Το άρθρο 17 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
24. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική ασφάλεια (2).
Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 27
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
25. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές (3).
Το άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
26. Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση
βιοκτόνων στην αγορά (4).
Το άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από µία µόνιµη επιτροπή για τα βιοκτόνα προϊόντα, στο εξής καλούµενη “µόνιµη επιτροπή”.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
2.
Για τα θέµατα που παραπέµπονται στη µόνιµη επιτροπή δυνάµει του άρθρου 4, του άρθρου 11 παράγραφος 3, των
άρθρων 15, 17, 18, 19 και του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), και των άρθρων 29 και 33 και την εκπόνηση
συγκεκριµένων δεδοµένων ανά τύπο προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα V, αντλητέων από τα παραρτήµατα III A
και III B και, κατά περίπτωση, από τα παραρτήµατα IV A και IV B, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
(1) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10).
(3) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
(4) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
27. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1998, σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές των
οδικών µεταφορών εµπορευµάτων (1).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
28. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση από κοινού
µε ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τοµείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
για τις αναπτυσσόµενες χώρες (2).
α) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
β) Τα άρθρα 9 και 10 καταργούνται και οι αναφορές σ' αυτά νοούνται ως αναφορές στο άρθρο 8.

29. Οδηγία 98/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (3).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(1) ΕΕ L 163 της 6.6.1998, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2691/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της
18.12.1999, σ. 39).
(2) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.
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Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
30. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, για την ένταξη των θεµάτων φύλου στη
συνεργασία για την ανάπτυξη (1).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
31. Απόφαση αριθ. 372/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1999, για τη
θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε την πρόληψη των τραυµατισµών στο πλαίσιο της δράσης στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας (1999-2003) (2).
Το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
2.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδια µέτρων που αφορούν:

α) τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής·
β) το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες δράσης·
γ) τις λεπτοµέρειες, διαδικασίες και προδιαγραφές όσον αφορά το περιεχόµενο και τη χρηµατοδότηση οι οποίες είναι
αναγκαίες για τη διασφάλιση της εφαρµογής του κοινοτικού συστήµατος που περιγράφεται στο µέρος Α του παραρτήµατος, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τη συµµετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 2·
δ) τις λεπτοµέρειες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και χρηµατοδότησης των σχεδίων για την εφαρµογή της
συγκεκριµένης δράσης που αναφέρεται στο µέρος Β του παραρτήµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνεπάγονται συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και τη συµµετοχή των χωρών
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·
ε) τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης·
στ) τις λεπτοµέρειες όσον αφορά το συντονισµό µε τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες που έχουν άµεση σχέση µε την
υλοποίηση του στόχου του παρόντος προγράµµατος·
ζ) τις λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 5.
(2) ΕΕ L 46 της 20.2.1999, σ. 1.
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32. Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού
προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (1).
Το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή».

«3. Όταν πρόκειται για τα θέµατα της παραγράφου 2, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.».
33. Απόφαση 1999/297/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για την καθιέρωση της υποδοµής κοινοτικών στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τη βιοµηχανία και τις αγορές των οπτικοακουστικών και συναφών κλάδων (2).
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, στο εξής καλούµενη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
34. Απόφαση αριθ. 1295/1999 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά µε
την έγκριση προγράµµατος κοινοτικής δράσης, όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες στο πλαίσιο της δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (1999-2003) (3).
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών, της οποίας προεδρεύει
ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδια µέτρων που αφορούν:

α) τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής·
β) το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες της δράσης·
γ) τις λεπτοµέρειες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και χρηµατοδότησης των σχεδίων στα πλαίσια του παρόντος
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνεπάγονται συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και τη συµµετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·
δ) τη διαδικασία αξιολόγησης·
ε) τους τρόπους διάδοσης και διαβίβασης των αποτελεσµάτων·
στ) τις λεπτοµέρειες όσον αφορά το συντονισµό µε τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες που έχουν άµεση σχέση µε την
υλοποίηση του στόχου του παρόντος προγράµµατος·
ζ) τις λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
Για τα µέτρα των σηµείων α) έως στ) τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ εφαρµόζονται τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.».

(1) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.
(2) ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 39.
(3) ΕΕ L 155 της 22.6.1999 σ. 1. Η απόφαση τροποποιήθηκε . . .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατάλογος των νοµοθετικών πράξεων που υπόκεινται σε διαδικασία κανονιστικής επιτροπής που προσαρµόζονται στις οικείες
διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ µέσω των ακόλουθων τροποποιήσεων:
1. Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (1).
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
2. Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής (2).
Στο άρθρο 32β, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
3. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συµβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί των στατιστικών ερευνών περί των
αµπελουργικών εκτάσεων (3).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών στατιστικών η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
(1) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 47. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996,
σ. 32).
(2) ΕΕ L 63 της 13.3.1979, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 11).
(3) ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 124. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2329/98 (ΕΕ L 291 της 30.10.1998,
σ. 2).
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4. Οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών (1).
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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

5. Οδηγία 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1982, σχετικά µε ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη
διατροφή των ζώων (2).
Το άρθρο 13 και το άρθρο 14 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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 15 ηµέρες.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

6. Οδηγία 85/591/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την καθιέρωση κοινοτικών τρόπων δειγµατοληψίας
και µεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των τροφίµων (3).
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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
(1) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 26).
(2) ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/20/ΕΚ (ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).
(3) ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 50.
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2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

7. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον
τοµέα των οδικών µεταφορών (1).
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
8. Οδηγία 88/320/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Ιουνίου 1988, για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ) (2).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

9. Οδηγία 88/344/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην παρασκευή των τροφίµων και των συστατικών
τους (3).
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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
(1) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 207
της 5.8.2002, σ. 1).
(2) ΕΕ L 145 της 11.6.1988, σ. 35. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/12/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 23.3.1999,
σ. 22).
(3) ΕΕ L 157 της 24.6.1988, σ. 28. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 331 της 3.12.1997, σ. 7).
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2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

10. Οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
στον τοµέα των αρτυµάτων που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα και των βασικών υλικών από τα οποία
παρασκευάζονται (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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

11. Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (2).
Στο άρθρο 20 οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
12. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη
διατροφή (3).
(1) ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/71/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 42 της 19.2.1991,
σ. 25).
(2) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
(3) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 1).
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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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

13. Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα τρόφιµα βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (1).
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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

14. Οδηγία 89/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα (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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 34. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(2) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 38.
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15. Οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή (1).
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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

16. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά
µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (2).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.»

17. Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων (3) κατά την εργασία.
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1.
Ενόψει της αυστηρώς τεχνικής προσαρµογής των ειδικών οδηγιών που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1
σε συνάρτηση:
— µε την έκδοση οδηγιών όσον αφορά την τεχνική εναρµόνιση και τυποποίηση και/ή
— µε την τεχνική πρόοδο, την εξέλιξη των διεθνών κανονισµών ή προδιαγραφών και των γνώσεων,
η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.
2.
Τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*) εφαρµόζονται, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν
λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 27. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 172 της 8.7.1999, σ. 38).
(2) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/74 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
(3) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
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18. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συµβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1990, για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να
παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την παραγωγή σιτηρών (1).
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

19. Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισµένη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων
µικροοργανισµών (2).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

20. Οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων
όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 88 της 3.4.1990, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2197/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 221 της
19.9.1995, σ. 2).
(2) ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/204/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 32).
(3) ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 40.
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21. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (1).
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

22. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη µέλη (2).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

23. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά
µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον
οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (3).
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 14
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της 7.3.1998, σ. 29).
(2) ΕΕ L 133 της 28.5.1991, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2104/93 (ΕΕ L 191 της 31.7.1993,
σ. 1).
(3) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
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24. Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (1).
Το άρθρο 7 β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7 β
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια “επιτροπή για την άδεια οδήγησης”, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

25. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης (2).
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

26. Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1991, για την αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη µεταφοράς εµπορευµάτων και προσώπων µε εσωτερική ναυσιπλοΐα (3).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 237 της 21.9.2000,
σ. 45).
(2) ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1.
(3) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 29. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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27. Οδηγία 91/675/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, για τη σύσταση επιτροπής ασφαλιστικών θεµάτων (1).
Το άρθρο 1 και το άρθρο 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων, στο εξής “επιτροπή”.
Άρθρο 2
1.
Όταν το Συµβούλιο, µε τις πράξεις που εκδίδει στους τοµείς της πρωτασφάλισης ζωής και της πρωτασφάλισης κατά
ζηµιών, αναθέτει στην Επιτροπή αρµοδιότητες εκτέλεσης των κανόνων που θεσπίζει, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 2.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

28. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, για την κατάργηση των ελέγχων και
διατυπώσεων που εφαρµόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόµενες αποσκευές προσώπων που πραγµατοποιούν
ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι (2).
α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 καταργείται.
β) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.
Οι διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται µε τη διαδικασία της
παραγράφου 2.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

29. Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και
υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (3).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Ενόψει της αυστηρώς τεχνικής προσαρµογής των παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας, σε συνάρτηση µε την τεχνική πρόοδο ή την εξέλιξη των διεθνών κανονισµών ή προδιαγραφών και των
γνώσεων, η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.
2.
Τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*) εφαρµόζονται, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν
λόγω απόφασης.
(1) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 32.
(2) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 4.
(3) ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19.
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Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

30. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
αγρίας πανίδας και χλωρίδας (1).
Το άρθρο 20 και το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
Άρθρο 21
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

31. Οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2).
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

3.
Η διάρκεια ισχύος των µέτρων που θεσπίζονται µε την παρούσα διαδικασία δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Η
περίοδος αυτή µπορεί να παρατείνεται µε την ίδια διαδικασία.
4.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή, εντός δέκα ηµερών κατ' ανώτατο όριο, των
αποφάσεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρούσα διαδικασία.
5.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται µε
τη διαδικασία της παραγράφου 1 παρέχουν, εντός ενός µηνός, στα ενδιαφερόµενα µέρη, τη δυνατότητα να εκφράσουν την
άποψή τους και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42).
(2) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.
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32. Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών
πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιοµόρφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα (1).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

33. Απόφαση 92/578/ΕΟΚ, της 30ής Νοεµβρίου 1992, για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τις οδικές και σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές (2).
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τέσσερις εβδοµάδες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

34. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για
τις προσµείξεις των τροφίµων (3).
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 που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(2) ΕΕ L 373 της 21.12.1992, σ. 26.
(3) ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.
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35. Οδηγία 93/5/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1993, για τη συνδροµή και τη συνεργασία των κρατών µελών
µε την Επιτροπή σχετικά µε την επιστηµονική εξέταση θεµάτων που αφορούν τα τρόφιµα (1).
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 που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

36. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (2).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

37. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις στατιστικές πληροφορίες που
πρέπει να παρέχονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε άλλα φυτικά προϊόντα εκτός από τα σιτηρά (3).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 52 της 4.3.1993, σ. 18.
(2) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 98 της 24.4.1993, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2197/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 221 της
19.9.1995, σ. 2).
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38. Οδηγία 93/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά µε τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τοµέα της
παραγωγής χοίρων (1).
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

39. Οδηγία 93/24/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά µε τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τοµέα της
παραγωγής βοοειδών (2).
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

40. Οδηγία 93/25/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά µε τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τοµέα της
παραγωγής αιγοπροβάτων (3).
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/77/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 28).
(2) ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 5. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/77/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 10. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/77/ΕΚ.
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41. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας
90/385/ΕΟΚ και η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4.

Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέµα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

42. Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για την υγιεινή των τροφίµων (2).
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 14
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

43. Απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, για ένα µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών CO2
και άλλων αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου µέσα στην Κοινότητα (3).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 50).
(2) ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31. Η απόφαση τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/296/ΕΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 35).
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44. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συµβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1993, σχετικά µε την υποβολή στατιστικών για τις
αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών µελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (1).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

45. Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1993, σχετικά µε τον καθορισµό και τη χρησιµοποίηση συµβατών
τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (2).
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

46. Οδηγία 93/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Σεπτεµβρίου 1993, σχετικά µε τους χυµούς φρούτων και ορισµένα
οµοειδή προϊόντα (3).
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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 186 της 28.7.1993, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1636/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 222
της 17.8.2001, σ. 1).
(2) ΕΕ L 187 της 29.7.1993, σ. 52. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 95 της 10.4.1997,
σ. 16).
(3) ΕΕ L 244 της 30.9.1993, σ. 23. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.
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47. Οδηγία 93/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά µε τα πρόσθετα µέτρα που αφορούν τον
επίσηµο έλεγχο των τροφίµων (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 που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

48. Οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα (2).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

49. Οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που
µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα (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 που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
(1) ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 14.
(2) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 3. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 48 της 19.2.1997, σ. 16).
(3) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.
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Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

50. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 134/94 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 1994, σχετικά µε τη χρηµατοδοτική και τεχνική
συνεργασία µε την Υπεριορδανία και τη Λωρίδα της Γάζας (1).
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή MED, που ιδρύθηκε από το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1488/96 (*).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 189 της 30.7.1999, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

51. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1994, για την εκτέλεση του ψηφίσµατος
Α.747(18) του ΙΜΟ σχετικά µε την εφαρµογή της καταµέτρησης της χωρητικότητας των χώρων έρµατος στα πετρελαιοφόρα διαχωρισµένου έρµατος (2).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή. Η επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής όποτε το
απαιτεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

52. Οδηγία 94/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1994, για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων (3).
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 16
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
(1) ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 4. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2840/98 (ΕΕ L 354 της
30.12.1998, σ. 14).
(2) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 1.
(3) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 34.
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Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

53. Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης ∆εκεµβρίου 1994, για τις συσκευασίες
και τα απορρίµµατα συσκευασίας (1).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

54. Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ης ∆εκεµβρίου 1994, για τον έλεγχο των
εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις
τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων (2).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

55. Οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα
τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (3).
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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
(1) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.
(2) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24.
(3) ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 55 της 24.2.2002, σ. 59).
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2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

56. Κανονισµός 2494/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρµονισµένων δεικτών τιµών
καταναλωτή (1).
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 14
∆ιαδικασία
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

57. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2597/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά µε την υποβολή στατιστικών για τις
ονοµαστικές αλιεύσεις από τα κράτη µέλη που αλιεύουν σε ορισµένες ζώνες εκτός του Βορείου Ατλαντικού (2).
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

58. Οδηγία 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (3).
(1) ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 270 της 13.11.1995, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 222 της
17.8.2001, σ. 29).
(3) ΕΕ L 78 της 28.3.1996, σ. 27.
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Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

59. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια (1).
Στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.».

60. Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (2).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4.
Η επιτροπή µπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος µεγάλης ταχύτητας.
5.
Η επιτροπή µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, να δηµιουργεί οµάδες εργασίας για να την επικουρούν στην
εκπλήρωση των καθηκόντων της, ιδίως για να εξασφαλισθεί ο συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών.
6.

Η επιτροπή συγκροτείται αµέσως µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 235 της 17.7.1996, σ. 6.
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61. Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (1).
Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

62. Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 1996, για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του
αέρα του περιβάλλοντος (2).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
∆ιαδικασία και καθήκοντα της επιτροπής
1.
Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των κριτηρίων και
των τεχνικών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 και ο τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών που παρέχονται
δυνάµει του άρθρου 11, καθώς και άλλα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, θεσπίζονται µε τη
διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η προσαρµογή δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την άµεση ή έµµεση
τροποποίηση των οριακών τιµών ή των ορίων συναγερµού.
2.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

63. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά
µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν
εντός ή επί των τροφίµων (3).
α) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε
µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
(1) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
(2) ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.
(3) ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1.
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Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».
β) Το άρθρο 8 καταργείται.
64. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2258/96 του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε δράσεις αποκατάστασης και
ανασυγκρότησης προς όφελος των αναπτυσσοµένων χωρών (1).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια γεωγραφική επιτροπή, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

65. Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων
σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες (2).
Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 22
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

66. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους (3).
(1) ΕΕ L 306 της 28.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
(3) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της
18.12.2001, σ. 3).
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Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες. Για τα
καθήκοντα που εµπίπτουν στην επιτροπή δυνάµει του άρθρου 19 σηµεία 1 και 2, εάν το Συµβούλιο δεν αποφασίσει εντός
τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

67. Οδηγία 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, περί ορισµένων
µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διµερών µειγµάτων υφανσίµων ινών (1).
Το άρθρο 5 και το άρθρο 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για τον τοµέα των οδηγιών των σχετικών µε τις ονοµασίες για την επισήµανση
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο εξής “η επιτροπή”.
2.
Η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης του παραρτήµατος II γίνεται µε τη διαδικασία
του άρθρου 6.
Άρθρο 6
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

68. Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (2).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας σχετικά µε τον τεχνικό
έλεγχο των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/11/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 48 της 17.2.2001,
σ. 20).
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69. Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων (1).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση
89/382/Ευρατόµ, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

70. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά
µε τα νέα τρόφιµα και τα νέα συστατικά τροφίµων (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 µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

71. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές (3).
Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
1.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), η Επιτροπή επικουρείται από την
επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων
του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 7. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1614/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 244
της 12.9.2002, σ. 7).
(2) ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
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72. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 550/97 του Συµβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, για τις δράσεις στον τοµέα του ιού HIV/AIDS
στις αναπτυσσόµενες χώρες (1).
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή, η οποία εφεξής αποκαλείται
“επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

73. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1484/97 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση των δηµογραφικών πολιτικών
και προγραµµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες (2).
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4.
Μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των επιτροπών της παραγράφου 1, πραγµατοποιείται ανταλλαγή
απόψεων µε βάση παρουσίαση εκ µέρους του αντιπροσώπου της Επιτροπής, των γενικών κατευθύνσεων των δράσεων που
θα εκτελεσθούν κατά το επόµενο έτος.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

74. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1997, για τη συνεργασία Βορρά-Νότου στην
καταπολέµηση των ναρκωτικών και της τοξικοµανίας (3).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η οποία καθορίζεται µε γεωγραφικά κριτήρια.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

(1) ΕΕ L 85 της 27.3.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 1.
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4.
Μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των επιτροπών της παραγράφου 1, πραγµατοποιείται ανταλλαγή
απόψεων µε βάση παρουσίαση εκ µέρους του αντιπροσώπου της Επιτροπής, των γενικών κατευθύνσεων των δράσεων που
θα εκτελεσθούν κατά το επόµενο έτος.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

75. Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών (1).
Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

76. Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση
βιοκτόνων στην αγορά (2).
Στο άρθρο 28, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Για τα θέµατα που παραπέµπονται στη µόνιµη επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 10, το άρθρο 11, παράγραφος 4, το
άρθρο 16, το άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο α), και παράγραφος 2, και το άρθρο 32, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.».
77. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 448/98 του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη συµπλήρωση και την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 όσον αφορά την κατανοµή των υπηρεσιών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που
µετρώνται έµµεσα (ΥΧ∆ΜΕ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών (ΕΣΟΛ) (3).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 5.7.2002, σ. 21).
(2) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 58 της 27.2.1998, σ. 1.
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78. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπροθέσµων στατιστικών (1).
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

79. Απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1998, για τη
δηµιουργία δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (2).
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.

Τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*) εφαρµόζονται, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

80. Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε την
ποιότητα της βενζίνης και του καυσίµου ντήζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3).
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
∆ιαδικασία επιτροπής
1.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
2.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

81. Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνικά
βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

162 της 5.6.1998, σ. 1.
268 της 3.10.1998, σ. 1.
350 της 28.12.1998, σ. 58. Οδηγία τροποποιηθείσα από την οδηγία 2000/71/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ. 46).
331 της 7.12.1998, σ. 1.
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Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

4.

Η επιτροπή της παραγράφου 1 µπορεί να εξετάσει κάθε θέµα εφαρµογής της παρούσης οδηγίας.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

82. Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα
πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ µέσω της καταπολέµησης
του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα (1).
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 5
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

83. Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, περί προσεγγίσεως
των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα τρόφιµα και συστατικά τροφίµων που έχουν υποστεί επεξεργασία µε
ιοντίζουσα ακτινοβολία (2).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 12
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 33 της 6.2.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16.
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84. Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, σχετικά µε τα
εκχυλίσµατα καφέ και τα εκχυλίσµατα κιχωρίου (1).
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 που ιδρύθηκε µε
το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*), η οποία εφεξής αποκαλείται “επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

85. Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών
αυτών (2).
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
∆ιαδικασία κανονιστικής επιτροπής
1.
Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρµόζεται επί των θεµάτων που καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 3 και
το άρθρο 4 παράγραφος 1.
2.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

86. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, για τις διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά µε τις
αποδοχές και το κόστος εργασίας (3).
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 12
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος, εφεξής καλουµένη “επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26.
(2) ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
(3) ΕΕ L 63 της 12.3.1999, σ. 6.
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87. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, για τη θέσπιση ειδικού πλαισίου συνδροµής
των παραδοσιακών προµηθευτών µπανάνας ΑΚΕ (1).
Τα άρθρα 6 και 8 αντικαθίστανται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 6
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι ένας µήνας.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
Άρθρο 8
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.».

88. Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων (2).
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 17
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

89. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 975/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί καθορισµού των προϋποθέσεων
εφαρµογής των δράσεων συνεργασίας για την ανάπτυξη που συµβάλλουν στον γενικό στόχο ανάπτυξης και εδραίωσης
της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών
ελευθεριών (3).
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 13
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ∆ηµοκρατίας (εφεξής καλουµένη “επιτροπή”).

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
(1) ΕΕ L 108 της 27.4.1999, σ. 2.
(2) ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 1.
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Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

90. Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ής Μαΐου 1999, περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και
επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων (1).
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 20
1.
Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας στην τεχνική
πρόοδο θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 4 σηµείο α) της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.
2.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

91. Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον
αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων (2).
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 10
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

___________
(*) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).».

(1) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1. Οδηγία τροποποιηθείσα από την οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 226 της 22.8.2001, σ. 5).
(2) ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 16.

L 284/53

