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REGULAMENTUL (CE) NR. 807/2003 AL CONSILIULUI
din 14 aprilie 2003

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea
atribuțiilor sale de executare prevăzute în actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de

consultare (unanimitate)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolele 93, 94, 269, 279 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

în urma consultării Curții de Conturi cu privire la Regulamentul
(CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 pri-
vind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii
provenite din taxa pe valoarea adăugată (4),

întrucât:

(1) Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de
stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de
executare conferite Comisiei (5) a înlocuit Decizia
87/373/CEE (6).

(2) În conformitate cu declarația Consiliului și a Comisiei (7) cu
privire la Decizia 1999/468/CE, dispozițiile privind comi-
tetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de
executare, prevăzute în temeiul Deciziei 87/373/CEE, ar
trebui adaptate astfel încât să fie conforme cu dispozițiile
articolelor 3, 4 și 5 din Decizia 1999/468/CE.

(3) Declarația respectivă precizează normele privind adaptarea
procedurilor comitetelor, adaptare care se realizează auto-
mat cu condiția să nu aducă atingere naturii comitetului
prevăzut de actul de bază.

(4) Termenele prevăzute de dispozițiile care urmează să fie
adaptate trebuie să rămână în vigoare. În cazurile în care
nu s-au prevăzut termene speciale pentru adoptarea măsu-
rilor de punere în aplicare, termenul limită ar trebui stabi-
lit la trei luni.

(5) Dispozițiile cuprinse în actele care prevăd recurgerea la
procedura comitetelor de tip I, stabilită prin Decizia
87/373/CEE, trebuie în consecință înlocuite cu dispoziții
referitoare la procedura de consultare prevăzută la
articolul 3 din Decizia 1999/468/CE.

(6) Dispozițiile cuprinse în actele care prevăd recurgerea la
procedurile comitetelor de tip IIa și IIb, stabilite prin
Decizia 87/373/CEE, trebuie înlocuite cu dispozițiile
referitoare la procedura de gestionare prevăzută la
articolul 4 din Decizia 1999/468/CE.

(7) Dispozițiile cuprinse în actele care prevăd recurgerea la
procedurile comitetelor de tip IIIa și IIIb stabilite prin
Decizia 87/373/CEE trebuie înlocuite cu dispozițiile
referitoare la procedura de reglementare prevăzută la
articolul 5 din Decizia 1999/468/CE.

(8) Prezentul regulament are ca obiectiv exclusiv alinierea pro-
cedurilor comitetelor. Dacă a fost necesar, denumirile
comitetelor la care se raportează aceste proceduri au fost
modificate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În ceea ce privește procedura de consultare, actele enumerate în
anexa I se adaptează, în conformitate cu anexa menționată, la
dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE.

(1) JO C 75 E, 26.3.2000, p. 448.
(2) Aviz din 11 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) JO C 241, 7.10.2002, p. 128.
(4) JO L 155, 7.6.1989, p. 9.
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 197, 18.7.1987, p. 33.
(7) JO C 203, 17.7.1999, p. 1.
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Articolul 2

În ceea ce privește procedura de gestionare, actele enumerate în
anexa II se adaptează, în conformitate cu anexa menționată, la
dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 3

În ceea ce privește procedura de reglementare, actele enumerate în
anexa III se adaptează, în conformitate cu anexa menționată, la
dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 4

Trimiterile la dispozițiile cuprinse în actele prevăzute în anexele I,
II și III se interpretează ca trimiteri la aceste dispoziții, adaptate
conform prezentului regulament.

Trimiterile din prezentul regulament la vechile denumiri ale
comitetelor se interpretează ca fiind trimiteri la denumirile noi.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Luxemburg, 14 aprilie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

A. GIANNITSIS
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ANEXA I

PROCEDURA DE CONSULTARE

Lista actelor care fac obiectul procedurii de consultare și adaptate la dispozițiile corespunzătoare din Decizia
1999/468/CE cu următoarele modificări:

1. Decizia 87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea în domeniul tehnologiei
informației și telecomunicațiilor (1).

Articolul 7 alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

„(1) (a) În urmărirea obiectivelor și în gestionarea activităților stabilite în prezenta decizie, Comisia este asistată de
către un comitet, denumit «Grupul de înalți funcționari pentru standardizarea în domeniul tehnologiei
informației».

În ceea ce privește aspectele legate de telecomunicații, Comisia este asistată de un comitet denumit «Grupul
de înalți funcționari pentru telecomunicații», menționat în articolul 5 din Directiva 86/361/CEE.

(b) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

2. Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de
colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (2).

Articolul 13 alineatul (4) se înlocuiește cu textul următor:

„(4) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

Se adaugă următorul alineat:

„(6) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.”

(1) JO L 36, 7.2.1987, p. 31.
(2) JO L 155, 7.6.1989, p. 9, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1026/1999 (JO L 126,

20.5.1999, p. 1).
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ANEXA II

PROCEDURA DE GESTIONARE

Lista actelor care fac obiectul procedurii de gestionare și adaptate la dispozițiile corespunzătoare din Decizia
1999/468/CE conform următoarelor modificări:

1. Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului din 18 decembrie 1989 privind ajutorul economic în favoarea
anumitor țări din Europa Centrală și de Est (1).

Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 9

(1) Comisia este asistată de un comitet denumit «Comitetul pentru ajutor pentru restructurarea economică a
țărilor menționate în articolul 1». La lucrările comitetului cu privire la aspectele legate de Banca Europeană
de Investiții participă un observator din partea băncii.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la șase săptămâni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

2. Decizia 1999/21/CE, Euratom a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind adoptarea unui program-cadru
multianual pentru acțiuni în sectorul energetic (1998-2002) și măsuri conexe (2).

Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

„(2) (a) Comisia este asistată la gestionarea acestui program cadru de un comitet.

(b) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(c) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 375, 23.12.1989, p. 11, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2500/2001 (JO L 342,
27.12.2001, p. 1).

(2) JO L 7, 13.1.1999, p. 16.
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ANEXA III

PROCEDURA DE REGLEMENTARE

Lista actelor care fac obiectul procedurii de reglementare și adaptate la dispozițiile corespunzătoare din Decizia
1999/468/CE cu următoarele modificări:

1. Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1).

La articolul 27 alineatul (2), se elimină termenii „alineatul (4) litera (a)”.

Articolul 29 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 29

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

2. Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre
referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (2).

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

„(1) Comisia este asistată de un comitet denumit «Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic»”.

(b) Alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:

„(3) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(c) Se adaugă următorul alineat:

„(6) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.”

(1) JO L 196, 16.8.1967, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/59/CE a Comisiei (JO L 225,
21.8.2001, p. 1).

(2) JO L 42, 23.2.1970, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/116/CE a Comisiei (JO L 18,
21.1.2001, p. 1).
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3. Directiva 70/373/CEE a Consiliului din 20 iulie 1970 privind introducerea metodelor comunitare de eșantionare
și de analiză pentru controlul oficial al hranei pentru animale (1).

Articolul 3 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 3

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

4. Directiva 71/118/CEE a Consiliului din 15 februarie 1971 privind problemele de sănătate care afectează producția
și introducerea pe piață a cărnii proaspete de pasăre (2).

Articolul 21 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 21

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

5. Directiva 71/316/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la
dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și la metodele de control metrologic (3).

Articolul 17 alineatul (2) se elimină.

Articolul 18 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 18

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor menționate la
articolul 16.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(1) JO L 170, 3.8.1970, p. 2, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 55, 8.3.1971, p. 23, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE (JO L 24, 30.1.1998, p. 31).
(3) JO L 202, 6.9.1971, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

6. Directiva 72/461/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate animală în materie
schimburilor comerciale intracomunitare cu carne proaspătă (1).

Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 9

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

7. Directiva 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind probleme sanitare veterinare și de poliție
sanitară veterinară care apar cu ocazia importurilor de bovine, ovine, caprine și porcine, de carne proaspătă și
de produse din carne provenind din țări terțe (2).

Articolele 29 și 30 se înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 29

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 30

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 302, 31.12.1972, p. 24, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 302, 31.12.1972, p. 28, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1452/2001 (JO L 198,

21.7.2001, p. 11).
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8. Directiva 73/361/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1973 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor
administrative ale statelor membre cu privire la atestarea și marcarea cablurilor, lanțurilor și cârligelor (1).

Articolul 4 alineatul (2) se elimină.

Articolul 5 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 5

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor referitoare la eliminarea
barierelor tehnice din calea comerțului cu aparate și dispozitive de ridicare.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

9. Directiva 73/404/CEE a Consiliului din 22 noiembrie 1973 privind armonizarea legislației statelor membre în
domeniul detergenților (2).

Articolul 7a alineatul (2) se elimină.

Articolul 7b se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 7b

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor referitoare la eliminarea
barierelor tehnice din calea schimburilor din domeniul detergenților.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

10. Directiva 73/437/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1973 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind
anumite zaharuri destinate consumului uman (3).

Articolul 12 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 12

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(1) JO L 335, 5.12.1973, p. 51, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/368/CEE (JO L 198, 22.7.1991,
p. 16).

(2) JO L 347, 17.12.1973, p. 51, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 86/94/CEE (JO L 80, 25.3.1986,
p. 51).

(3) JO L 356, 27.12.1973, p. 71, directivă abrogată cu efect din 12 iulie 2003 prin Directiva 2001/111/CE (JO L 10, 12.1.2002,
p. 53).

01/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 167



(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

11. Directiva 74/150/CEE a Consiliului din 4 martie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la
omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1).

Articolul 12 alineatul (2) se elimină.

Articolul 13 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 13

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor referitoare la eliminarea
barierelor tehnice din calea schimburilor din domeniul tractoarelor agricole și forestiere.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

12. Directiva 74/409/CEE a Consiliului din 22 iulie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mierea (2).

Articolul 10 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 10

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 84, 28.3.1974, p. 10, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/3/CE (JO L 28, 30.1.2001, p. 1).
(2) JO L 221, 12.8.1974, p. 10, directivă abrogată cu efect din 1 iulie 2003 prin Directiva 2001/110/CE (JO L 10, 12.1.2002, p. 47).
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13. Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare
la generatoarele de aerosoli (1).

Articolul 6 alineatul (2) se elimină.

Articolul 7 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 7

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivei privind generatoarele de
aerosoli.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

14. Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri
de pesticide din și de pe fructe și legume (2).

Articolele 7, 8 și 8a se înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 7

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 8

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

Articolul 8a

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

(1) JO L 147, 9.6.1975, p. 40.
(2) JO L 340, 9.12.1976, p. 26, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/79/CE (JO L 291, 28.10.2002,

p. 1).
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

15. Directiva 76/160/CE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat (1).

Articolul 10 alineatul (2) se elimină.

Articolul 11 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 11

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

16. Directiva 76/116/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind armonizarea legislațiilor statelor membre în
domeniul îngrășămintelor (2).

Articolul 10 alineatul (2) se elimină.

Articolul 11 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 11

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor referitoare la eliminarea
barierelor tehnice din calea comerțului cu îngrășăminte.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 31, 5.2.1976, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 24, 30.1.1976, p. 21, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/97/CE (JO L 18, 23.1.1999, p. 60).
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17. Directiva 76/117/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre
privind echipamentele electrice destinate utilizării în mediile cu potențial exploziv (1).

Articolul 6 alineatul (2) se elimină.

Articolul 7 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 7

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor referitoare la eliminarea
barierelor tehnice din calea comerțului cu echipamente electrice destinate utilizării în mediile cu potențial
exploziv.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

18. Directiva 76/118/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind
anumite tipuri de lapte conservat parțial sau total deshidratat destinat consumului uman (2).

Articolul 12 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 12

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

19. Directiva 76/621/CEE a Consiliului din 20 iulie 1976 privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiurile
și grăsimile destinate consumului uman, precum și în produsele alimentare cu adaos de uleiuri sau grăsimi (3).

Articolul 5 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 5

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

(1) JO L 24, 30.1.1976, p. 45, directivă abrogată cu efect de la 1 iulie 2003 prin Directiva 94/9/CE (JO L 100, 19.4.1994, p. 1).
(2) JO L 24, 30.1.1976, p. 49, directivă abrogată cu efect de la 1 iulie 2003 prin Directiva 2001/114/CE (JO L 15, 17.1.2002, p. 19).
(3) JO L 202, 28.7.1976, p. 35, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

20. Directiva 76/767/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire
la dispozițiile comune referitoare la aparatele sub presiune și metodele de control al acestor aparate (1).

Articolul 19 alineatul (2) se elimină.

Articolul 20 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 20

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor referitoare la eliminarea
barierelor tehnice din calea comerțului cu aparate sub presiune.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

21. Directiva 77/96/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind examinarea în vederea detectării trichinelor
în cazul importului de carne proaspătă de animale domestice din specia porcină provenind din țări terțe (2).

Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 9

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 262, 27.9.1976, p. 153, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 26, 31.1.1977, p. 67, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/59/CE (JO L 315, 8.12.1994, p. 18).
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22. Directiva 77/99/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind problemele sanitare în materie de schimburi
intracomunitare de produse de carne (1).

Articolul 20 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 20

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

23. Directiva 77/504/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind animalele de reproducție de rasă pură din specia
bovine (2).

Articolul 8 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 8

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru zootehnie înființat prin Decizia 77/505/CEE (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 206, 12.8.1977, p. 11.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

24. Decizia 77/795/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1977 de stabilire a unei proceduri comune pentru schimbul
de informații privind calitatea apei dulci de suprafață în cadrul Comunității (3).

Articolul 7 alineatul (2) se elimină.

Articolul 8 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 8

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea prezentei decizii la progresul tehnic.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(1) JO L 26, 31.1.1977, p. 85, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/76/CE (JO L 10, 16.1.1998, p. 25).
(2) JO L 206, 12.8.1977, p. 8, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/28/CE (JO L 178, 12.7.1994, p. 66).
(3) JO L 334, 24.12.1977, p. 29, decizie abrogată cu efect de la 23 octombrie 2007 prin Directiva 2000/60/CE a Parlamentului

European și a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

25. Directiva 78/25/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu
privire la materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (1).

Articolul 5 alineatul (2) se elimină.

Articolul 6 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 6

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea
barierelor tehnice din calea comerțului în sectorul materiilor colorante care pot fi adăugate în produsele
medicamentoase.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

26. Directiva 78/659/CEE a Consiliului din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau
îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole (2).

Articolul 13 alineatul (2) se elimină.

Articolul 14 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 14

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic și științific.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 11, 14.1.1978, p. 18, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1985.
(2) JO L 222, 14.8.1978, p. 1, directivă abrogată cu efect din 23 octombrie 2007 prin Directiva 2000/60/CE a Parlamentului

European și a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
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27. Directiva 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii
produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active (1).

Articolul 8 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 8

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

28. Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate (2).

Articolul 13 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 13

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

29. Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (3).

Articolul 16 alineatul (2) se elimină.

Articolul 17 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 17

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic și științific.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(1) JO L 33, 8.2.1979, p. 36, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 86, 6.4.1979, p. 30, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/2/CE (JO L 63, 6.3.2002, p. 23).
(3) JO L 103, 25.4.1979, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/49/CE a Comisiei (JO L 223,

13.8.1997, p. 9).
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

30. Directiva 79/869/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării
de probe și a analizării apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre (1).

Articolul 10 alineatul (2) se elimină.

Articolul 11 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 11

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic și științific.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

31. Directiva 80/215/CEE a Consiliului din 22 ianuarie 1980 privind problemele de sănătate animală în materie de
schimburi intracomunitare de produse pe bază de carne (2).

Articolul 8 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 8

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 271, 29.10.1979, p. 44, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 47, 21.2.1980, p. 4, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
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32. Directiva 80/217/CEE a Consiliului din 22 ianuarie 1980 de stabilire de măsuri comunitare pentru combaterea
pestei porcine clasice (1).

Articolul 16 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 16

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 1780/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

33. Directiva 82/130/CEE a Consiliului din 15 februarie 1982 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu
privire la materialul electric utilizabil în atmosfera explozivă a minelor grizutoase (2).

Articolul 6 alineatul (2) se elimină.

Articolul 7 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 7

(1) Comisia este asistată de comitetul restrâns al Comisiei pentru siguranța și sănătatea industriei miniere și a altor
industrii extractive.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

34. Directiva 82/883/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 privind modalitățile de supraveghere și control al
zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan (3).

Articolul 10 alineatul (2) se elimină.

Articolul 11 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 11

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic.

(1) JO L 47, 21.2.1980, p. 11, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/106/CE a Comisiei (JO L 39,
9.2.2002, p. 71).

(2) JO L 59, 2.3.1982, p. 10, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/65/CE a Comisiei (JO L 257,
19.9.1998, p. 29).

(3) JO L 378, 31.12.1982, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
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(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

35. Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul
Comunității (1).

Articolul 6 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 6

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

36. Directiva 83/417/CEE a Consiliului din 25 iulie 1983 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind anumite
lactoproteine (cazeină și cazeinați) destinate consumului uman (2).

Articolul 10 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 10

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 378, 31.12.1982, p. 58, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/788/CE a Comisiei (JO L 274,
11.10.2002, p. 33).

(2) JO L 237, 26.8.1983, p. 25, directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1985.
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37. Directiva 84/539/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1984 privind apropierea legislațiilor statelor membre în
domeniul aparatelor electrice utilizate în medicina umană și veterinară (1).

Articolul 5 alineatul (2) se elimină.

Articolul 6 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 6

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea
barierelor tehnice din calea comerțului cu echipamente electro-medicale.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

38. Directiva 85/511/CEE a Consiliului din 18 noiembrie 1985 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a
febrei aftoase (2).

Articolele 16 și 17 se înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 16

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 17

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 300, 19.11.1984, p. 179, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/42/CEE (JO L 169, 12.7.1993,
p. 1).

(2) JO L 315, 26.11.1985, p. 11, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
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39. Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când
se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (1).

Articolul 14 alineatul (2) se elimină.

Articolul 15 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 15

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea prezentei directive la progresul tehnic și științific.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

40. Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea nivelurilor maxime al reziduurilor de
pesticide din și de pe cereale (2).

Articolele 11a, 11b și 12 se înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 11a

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 11b

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 12

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (**).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

(1) JO L 181, 4.7.1986, p. 6, directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 221, 7.8.1986, p. 37, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/79/CE a Comisiei (JO L 291,

28.10.2002, p. 1).
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(**) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.”

41. Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind conținutul maxim pentru reziduurile de pesticide
de pe și din produsele alimentare de origine animală (1).

Articolele 11a, 11b și 12 se înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 11a

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 11b

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 12

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în
temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (**).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(**) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.”

42. Directiva 86/594/CEE a Consiliului din 1 decembrie 1986 privind zgomotul emis de aparatele electrocasnice și
propagat în aer (2).

Articolul 9 alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

„(2) În ceea ce privește normele și regulamentele tehnice naționale menționate în articolul 8 alineatul (2), se aplică
articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(1) JO L 221, 7.8.1986, p. 43, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/79/CE (JO L 291, 28.10.2002,
p. 1).

(2) JO L 344, 6.12.1986, p. 24.
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

43. Directiva 87/217/CEE a Consiliului din 19 martie 1987 privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu
azbest (1).

La articolul 11, se elimină al doilea paragraf.

Articolul 12 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 12

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea prezentei directive la progresul științific și tehnic.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

44. Decizia 91/666/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1991 privind constituirea rezervelor comunitare de vaccinuri
împotriva febrei aftoase (2).

Articolul 10 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 10

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul
articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (**).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la cincisprezece zile.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(**) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

45. Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor
și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse (3).

Articolul 24 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 24

(1) Comisia este asistată de un comitet denumit «Comitetul pentru accize».

(1) JO L 85, 28.3.1987, p. 40, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.
(2) JO L 368, 31.12.1991, p. 21, decizie modificată ultima dată prin Decizia 2001/181/CE a Comisiei (JO L 66, 8.3.2001, p. 39).
(3) JO L 76, 23.3.1992, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/47/CE (JO L 193, 29.7.2000,

p. 73).
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(2) Măsurile necesare pentru aplicarea articolelor 5, 7, 15b, 18, 19 și 23 se adoptă în conformitate cu procedura
prevăzută la alineatul (3).

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4) Pe lângă măsurile menționate în alineatul (2), Comitetul analizează aspectele propuse de președintele său, fie
la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru, cu privire la aplicarea dispozițiilor
comunitare referitoare la accize.

(5) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

46. Regulamentul (CEE) nr. 443/92 al Consiliului din 25 februarie 1992 privind asistența financiară și tehnică
acordată țărilor în curs de dezvoltare din Asia și America Latină și cooperarea economică cu aceste țări (1).

Articolul 15 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 15

(1) Comisia gestionează asistența financiară și tehnică și cooperarea economică.

(2) Comisia este asistată de un comitet.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(4) Cu regularitate, cel puțin o dată pe an, Comisia trimite statelor membre toate informațiile pe care le deține
cu privire la sectoarele, proiectele și operațiunile cunoscute care ar putea beneficia de sprijin în temeiul prezentului
regulament.

(5) Pe lângă aceasta, coordonarea între acțiunile de cooperare comunitară și acțiunile bilaterale întreprinse de
statele membre se desfășoară în cadrul acestui comitet, prin schimb de informații.

(6) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

47. Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare de
autorizare și suspendare a medicamentelor de uz uman și veterinar și de înființare a Agenției europene pentru
evaluarea produselor medicamentoase (2).

Articolele 72 și 73 se înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 72

(1) Comisia este asistată de:

— Comitetul permanent pentru produse medicamentoase de uz uman, în chestiunile referitoare la
medicamentele de uz uman, și

(1) JO L 52, 27.2.1992, p. 1.
(2) JO L 214, 24.8.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 649/98 al Comisiei

(JO L 88, 24.3.1998, p. 7).
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— Comitetul permanent pentru produse medicamentoase veterinare, în chestiunile referitoare la medicamentele
veterinare.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetele își adoptă regulamentele de procedură.

Articolul 73

(1) Comisia este asistată de:

— Comitetul permanent pentru produse medicamentoase de uz uman, în chestiunile referitoare la
medicamentele de uz uman, și

— Comitetul permanent pentru produse medicamentoase veterinare, în chestiunile referitoare la medicamentele
veterinare.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

48. Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (1).

Articolul 141 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 141

Înființarea unui comitet și instituirea procedurii pentru adoptarea regulamentelor de aplicare

(1) Comisia este asistată de un comitet denumit Comitetul pentru taxe, norme de aplicare și procedura camerelor
de recurs ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

49. Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară
a soiurilor de plante (2).

Articolul 115 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 115

Procedură

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(1) JO L 11, 14.1.1994, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3288/94 (JO L 349, 31.12.1994,
p. 83).

(2) JO L 227, 1.9.1994, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2506/95 (JO L 258, 28.10.1995,
p. 3).
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

50. Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării
extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care
rezultă din aceasta (1).

Articolul 8 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 8

(1) În scopul aplicării articolului 7 literele (b) și (c), Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două săptămâni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

51. Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile
administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării
coresăunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (2).

Articolul 43 alineatele (1) și (2) se înlocuiește cu textul următor:

„(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

Se adaugă următorul alineat:

„(7) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.”

52. Decizia 98/253/CE a Consiliului din 30 martie 1998 de adoptare a unui program comunitar multianual pentru
a stimula instaurarea societății informaționale în Europa („Societatea informațională”) (3).

La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

„(5) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.”

Articolul 6 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 6

(1) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

(1) JO L 309, 29.11.1996, p. 1.
(2) JO L 82, 22.3.1997, p. 1.
(3) JO L 107, 7.4.1998, p. 10.
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Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

53. Regulamentul (CE) nr. 976/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a condițiilor pentru punerea în
aplicare de operațiunilor comunitare, altele decât cele de cooperare pentru dezvoltare, care, în cadrul politicii de
cooperare a Comunității, contribuie la obiectivul general de dezvoltare și consolidare a democrației și a statului
de drept și la obiectivul privind respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în țările terțe (1).

Articolul 14 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 14

(1) Comisia este asistată de comitetul denumit Comitetul pentru drepturile omului și democrație, înființat prin
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 975/1999.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (*).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

(*) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(1) JO L 120, 8.5.1999, p. 8.
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