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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 807/2003 
 

z dnia 14 kwietnia 2003 r. 
 

dostosowujące do decyzji 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów wspomagających 
Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach Rady 

przyjętych zgodnie z procedurą konsultacji (jednomyślność) 
 

 
RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, 94, 269, 
279 i 308, 
uwzględniając wniosek Komisji[1], 
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego[2], 
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3], 
po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, dotyczącej rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 
1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków 
własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej[4], 
a także mając na uwadze, co następuje: 
(1) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[5] zastąpiła decyzję 87/373/EWG[6]. 
(2) Zgodnie z deklaracją Rady i Komisji[7] w sprawie decyzji 1999/468/WE, przepisy odnoszące się 
do komitetów wspomagających Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych, 
przewidziane w zakresie stosowania decyzji 87/373/EWG, należy dostosować w celu doprowadzenia 
do ich zgodności z przepisami art. 3, 4 i 5 decyzji 1999/468/WE. 
(3) Wymieniona deklaracja wskazuje metody dostosowywania procedur komitetów, co następuje 
automatycznie, pod warunkiem że nie wpływa na charakter komitetu przewidziany w akcie 
podstawowym. 
(4) Terminy ustalone w przepisach podlegających dostosowaniu muszą pozostać w mocy. W każdym 
przypadku, w którym brak jest terminu ustanowionego do przyjęcia środków, należy ustalić termin 
trzymiesięczny. 
(5) Przepisy dotyczące instrumentów przewidujących odwołanie się do procedury komitetu typu I, 
ustanowionej na mocy decyzji 87/373/EWG, muszą więc zostać zastąpione przepisami dotyczącymi 
procedury doradczej przewidzianej w art. 3 decyzji 1999/468/WE. 
(6) Przepisy dotyczące instrumentów przewidujących odwołanie się do procedur komitetu typu IIa i 
IIb, ustanowionych na mocy decyzji 87/373/EWG, muszą zostać zastąpione przepisami dotyczącymi 
procedury zarządzania przewidzianej w art. 4 decyzji 1999/468/WE. 
(7) Przepisy dotyczące instrumentów przewidujących odwołanie się do procedur komitetu typu IIIa i 
IIIb, ustanowionych na mocy decyzji 87/373/EWG, muszą zostać zastąpione przepisami dotyczącymi 
procedury regulacyjnej przewidzianej w art. 5 decyzji 1999/468/WE. 
(8) Niniejsze rozporządzenie ma na celu wyłącznie ujednolicenie procedur komitetów. Nazwa 
komitetów odnosząca się do wymienionych procedur, gdzie stosowne, została zmieniona, 
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
Artykuł 1 
W odniesieniu do procedury doradczej, instrumenty wymienione w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem, w celu przestrzegania 
odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE. 
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Artykuł 2 
W odniesieniu do procedury zarządzania, instrumenty wymienione w załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem, w celu przestrzegania 
odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE.. 
Artykuł 3 
W odniesieniu do procedury regulacyjnej, instrumenty wymienione w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem, w celu przestrzegania 
odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE. 
Artykuł 4 
Odniesienia do przepisów dotyczących instrumentów wymienionych w załącznikach I, II i III należy 
rozumieć jako odwołania do tych przepisów w brzmieniu dostosowanym przez niniejsze 
rozporządzenie. 
Odniesienia w niniejszym rozporządzeniu do poprzednich nazw należy rozumieć jako odniesienia do 
nowych nazw. 
Artykuł 5 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2003 r. 
W imieniu Rady 
A.GIANNITSIS 
Przewodniczący 
ZAŁĄCZNIK I 
PROCEDURA DORADCZA 
Wykaz instrumentów zaliczanych do procedury doradczej, dostosowanych do odpowiednich 
przepisów decyzji 1999/468/WE zgodnie z poniższymi zmianami: 
1. Decyzja Rady 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie 
technologii informatycznych i telekomunikacji[8]. 
Artykuł 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. a) Podczas swojego dążenia do realizacji celów oraz w swoim zarządzaniu działalnością 
przewidzianą w niniejszej decyzji, Komisję wspomaga komitet o nazwie Grupa wyższych 
urzędników ds. normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych. 
W zakresie zagadnień telekomunikacyjnych Komisję wspomaga komitet o nazwie Grupa wyższych 
urzędników ds. telekomunikacji określony w art. 5 dyrektywy 86/361/EWG. 
b) W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
*Dz.U. L 184 z 17. 7. 1999, str. 23." 
2. Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych 
jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej[9]. 
Artykuł 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
Dodaje się ustęp w brzmieniu: 
"6. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny." 
ZAŁĄCZNIK II 
PROCEDURA ZARZĄDZANIA 
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Wykaz instrumentów zaliczanych do procedury zarządzania dostosowanych do odpowiednich 
przepisów decyzji 1999/468/WE, zgodnie z poniższymi zmianami: 
1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy 
gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej[10]. 
Artykuł 9 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 9 
1. Komisję wspomaga komitet określany jako Komitet ds. Pomocy w Dziedzinie Restrukturyzacji 
Gospodarczej w państwach wymienionych w art. 1. Obserwator z ramienia Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego uczestniczy w obradach komitetu dotyczących zagadnień związanych z bankiem. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na sześć tygodni. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
2. Decyzja Rady 1999/21/WE, Euratom z dnia 14 grudnia 1998 r. przyjmująca wieloletni ramowy 
program działań w sektorze energetycznym (1998-2002) i związane z nim środki[11]. 
Artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. a) W zarządzaniu tym programem ramowym Komisję wspomaga komitet. 
b) W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
a) Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. " 
ZAŁĄCZNIK III 
PROCEDURA REGULACYJNA 
Wykaz instrumentów zaliczanych do procedury regulacyjnej dostosowanych do odpowiednich 
przepisów decyzji 1999/468/WE, zgodnie z poniższymi zmianami: 
1. Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych[12]. 
W art. 27 ust. 2 skreśla się wyrażenie ust. 4 lit. a). 
Artykuł 29 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 29 
1. Komisję wspomaga komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
2. Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep[13]. 
W art. 13 wprowadza się następujące zmiany: 
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Komisję wspomaga komitet o nazwie Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego." 
b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 
"3. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
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* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
c) dodaje się ustęp w brzmieniu: 
"6. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny." 
3. Dyrektywa Komisji 70/373/EWG z dnia 20 lipca 1970 r. w sprawie wprowadzania wspólnotowych 
metod pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli pasz[14]. 
Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 3 
1.Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
4. Dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych 
wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu świeżego mięsa drobiowego[15]. 
Artykuł 21 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 21 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
5. Dyrektywa Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych 
oraz metod kontroli metrologicznej[16]. 
Skreśla się art. 17 ust. 2. 
Artykuł 18 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 18 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Określonych w 
Artykule 16. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
*Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
6. Dyrektywa Rady 72/461/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych 
wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem[17]. 
Artykuł 9 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 9 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
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Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
7. Dyrektywa Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i 
inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej i 
świeżego mięsa lub produktów mięsnych[18]. 
Artykuł 29 i 30 otrzymują brzmienie: 
"Artykuł 29 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
"Artykuł 30 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
*Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
**Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
8. Dyrektywa Rady 73/361/EWG z dnia 19 listopada 1973 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
zaświadczeń i oznakowań lin drucianych, łańcuchów i haków ładunkowych[19]. 
Skreśla się art. 4 ust. 2. 
Artykuł 5 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 5 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Dotyczących 
Znoszenia Barier Technicznych w Handlu Urządzeniami Podnoszącymi i Osprzętem. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
*Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
9. Dyrektywa Rady 73/404/EWG z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do detergentów[20]. 
Skreśla się art. 7a ust. 2. 
Artykuł 7b otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 7b 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Dotyczących 
Usuwania Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Detergentów. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
*Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
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10. Dyrektywa Rady 73/437/EWG z dnia 11 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi[21]. 
Artykuł 12 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 12 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
*Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
**Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
11. Dyrektywa Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub 
leśnych[22]. 
Skreśla się art. 12 ust. 2. 
Artykuł 13 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 13 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w Sektorze 
Ciągników Rolniczych i Leśnych. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
___________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
12. Dyrektywa Rady 74/409/EWG z dnia 22 lipca 1974 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do miodu[23]. 
Artykuł 10 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 10 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny 
________________ 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
13. Dyrektywa Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli[24]. 
Skreśla się art. 6 ust. 2. 
Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 7 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w Sprawie 
Dozowników Aerozoli. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
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Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_______________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
14. Dyrektywa Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnosząca się do ustalania 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na 
ich powierzchni[25]. 
Artykuł 7, 8 i 8a otrzymują brzmienie: 
"Artykuł 7 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
Artykuł 8 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
Artykuł 8a 
1. Komisję wspomaga Komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny 
________________ 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
15. Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w 
kąpieliskach[26]. 
Skreśla się art. 10 ust. 2. 
Artykuł 11 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 11 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny 
_______________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
16. Dyrektywa Rady 76/116/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do nawozów[27]. 
Skreśla się art. 10 ust. 2. 
Artykuł 11 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 11 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Dotyczących 
Znoszenia Barier Technicznych w Handlu Nawozami. 
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2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
17. Dyrektywa Rady 76/117/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przeznaczonego do stosowania w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem[28]. 
Skreśla się art. 6 ust. 2. 
Artykuł 7 otrzymuje brzmienie 
"Artykuł 7 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w Sprawie 
Usuwania Barier Technicznych w Handlu Wyposażeniem Elektrycznym do Wykorzystania w 
Miejscach o Składzie Powietrza Grożącym Wybuchem. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_______________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
18. Dyrektywa Rady 76/118/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnośnie do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego 
mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi[29]. 
Artykuł 12 otrzymuje brzmienie 
"Artykuł 12 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
________________ 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
19. Dyrektywa Rady 76/621/EWG z dnia 20 lipca 1976 r. w sprawie ustalenia najwyższego poziomu 
kwasu erukowego w olejach i tłuszczach przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w środkach 
spożywczych zawierających dodatek olejów lub tłuszczów[30]. 
Artykuł 5 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 5 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
________________ 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
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20. Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych 
oraz procedury ich kontroli[31]. 
Skreśla się art. 19 ust. 2. 
Artykuł 20 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 20 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Dotyczących 
Znoszenia Barier Technicznych w Handlu Zbiornikami Ciśnieniowymi. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
21. Dyrektywa Rady 77/96/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie badań świeżego mięsa 
wieprzowego na obecność włosieni (trichinella spiralis) przy przywozie z państw trzecich[32]. 
Artykuł 9 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 9 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
________________ 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
22. Dyrektywa Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych 
wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi[33]. 
Artykuł 20 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 20 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
________________ 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
23. Dyrektywa Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych 
czystorasowych z gatunku bydła[34]. 
Artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 8 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Zootechniki ustanowiony na mocy decyzji 77/505/EWG*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
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3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 206 z 12.8.1977, str. 11. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
24. Decyzja Rady 77/795/EWG z dnia 12 grudnia 1977 r. ustanawiająca wspólną procedurę wymiany 
informacji w sprawie jakości słodkich wód powierzchniowych we Wspólnocie[35]. 
Skreśla się art. 7 ust. 2. 
Artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 8 
1. Komisję wspomaga komitet ds. dostosowania niniejszej decyzji do postępu technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
25. Dyrektywa Rady 78/25/EWG z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów 
leczniczych[36]. 
Skreśla się art. 5 ust. 2. 
Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 6 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w Sprawie 
Znoszenia Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Barwników, które mogą być dodawane do 
produktów leczniczych. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
26. Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód 
wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb[37]. 
W art. 13 skreśla się ust. 2. 
Artykuł 14 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 14 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
27. Dyrektywa Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazująca wprowadzania do obrotu i 
stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne[38]. 
Artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 8 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
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2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
28. Dyrektywa Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu 
mieszanek paszowych[39]. 
Artykuł 13 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 13 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002* 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
29. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa[40]. 
W art. 16 skreśla się ust. 2. 
Artykuł 17 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 17 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
30. Dyrektywa Rady 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r. dotycząca metod pomiaru i 
częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do 
pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich[41]. 
W art. 10 skreśla się ust. 2. 
Artykuł 11 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 11 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
31. Dyrektywa Rady 80/215/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie problemów zdrowotnych 
zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi[42]. 
Artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 8 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
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3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
32. Dyrektywa Rady 80/217/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. wprowadzająca wspólnotowe środki 
zwalczania klasycznego pomoru świń[43]. 
Artykuł 16 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 16 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1780/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
33. Dyrektywa Rady 82/130/EWG z dnia 15 lutego 1982 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przeznaczonego do stosowania w 
miejscach o składzie powietrza grożącym wybuchem w kopalniach podatnych na działanie 
metanu[44]. 
W art. 6 skreśla się ust. 2. 
Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 7 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Górnictwie i innych 
Przemysłach Wydobywczych. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
34. Dyrektywa Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania i 
monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu 
ditlenku tytanu[45]. 
W art. 10 skreśla się ust. 2. 
Artykuł 11 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 11 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
35. Dyrektywa Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt 
we Wspólnocie[46]. 
Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 6 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
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Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
36. Dyrektywa Rady 83/417/EWG z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do niektórych białek mleka (kazein i kazeinianów) przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi[47]. 
Artykuł 10 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 10 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
37. Dyrektywa Rady 84/539/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie 
lub weterynarii[48]. 
W art. 5 skreśla się ust. 2. 
Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 6 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w Sprawie 
Usuwania Barier Technicznych w Handlu Wyposażeniem Elektromedycznym. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
38. Dyrektywa Rady 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzająca wspólnotowe środki 
zwalczania pryszczycy[49]. 
Artykuł 16 i 17 otrzymują brzmienie: 
"Artykuł 16 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
Artykuł 17 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
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39. Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w 
szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie[50]. 
W art. 14 skreśla się ust. 2. 
Artykuł 15 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 15 
1. Komisję wspomaga komitet ds. dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu naukowo-
technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
40. Dyrektywa Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni[51]. 
Artykuł 11a, 11b i 12 otrzymują brzmienie: 
"Artykuł 11a 
1. Komisję wspomaga Komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
Artykuł 11b 
1. Komisję wspomaga komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
Artykuł 12 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002**. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
__________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. 
** Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1." 
41. Dyrektywa Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego i na ich powierzchni[52]. 
Artykuł 11a, 11b i 12 otrzymują brzmienie: 
"Artykuł 11a 
1. Komisję wspomaga komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
Artykuł 11b 
1. Komisję wspomaga komitet. 
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2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
Artykuł 12 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002**. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. 
** Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1." 
42. Dyrektywa Rady 86/594/EWG z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie hałasu emitowanego przez 
urządzenia gospodarstwa domowego[53]. 
Artykuł 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. W związku z normami i technicznymi regulacjami krajowymi określonymi w art. 8 ust. 2, stosuje 
się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
43. Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia 
środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu[54]. 
W art. 11 skreśla się akapit drugi. 
Artykuł 12 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 12 
1. Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania Niniejszej Dyrektywy do Postępu Naukowo-
Technicznego. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
44. Decyzja Rady 91/666/EWG z dnia 11 grudnia 1991 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy 
szczepionek przeciwko pryszczycy[55]. 
Artykuł 10 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 10 
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na 
mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002*. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE**. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na piętnaście dni. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
________________ 
* Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. 
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** Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
45. Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków 
dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz 
kontrolowania[56]. 
Artykuł 24 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 24 
1. Komisję wspomaga Komitet zwany Komitetem ds. Podatków Akcyzowych. 
2. Środki konieczne do stosowania art. 5, 7, 15b, 18, 19 i 23 przyjmuje się zgodnie z procedurą 
ustanowioną w ust. 3. 
3. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
4. Oprócz środków określonych w ust. 2, komitet bada sprawy podniesione przez przewodniczącego, 
z jego własnej inicjatywy albo na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, dotyczące 
stosowania przepisów prawa wspólnotowego w sprawie podatku akcyzowego. 
5. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
46. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 443/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie finansowej i 
technicznej pomocy dla rozwijających się krajów Azji i Ameryki Łacińskiej oraz współpracy 
gospodarczej z tymi krajami[57]. 
Artykuł 15 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 15 
1. Komisja zarządza pomocą finansową i techniczną oraz współpracą gospodarczą. 
2. Komisję wspomaga komitet. 
3. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc. 
4. Regularnie, co najmniej raz do roku, Komisja wysyła do Państw Członkowskich wszelkie 
posiadane informacje na temat znanych sektorów, projektów i działań, które mogłyby być 
przedmiotem wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia. 
5. Ponadto koordynację wspólnotowych programów współpracy i dwustronnych programów 
podejmowanych przez Państwa Członkowskie przeprowadza się w ramach omawianego komitetu, w 
drodze wymiany informacji. 
6. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
47. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2309/93 z dnia 22 lipca 1993 r. ustanawiające wspólnotowe 
procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję ds. Oceny Produktów 
Leczniczych[58]. 
Artykuł 72 i 73 otrzymują brzmienie: 
"Artykuł 72 
1. Komisję wspomaga: 
- Stały Komitet ds. Produktów Leczniczych Przeznaczonych dla Ludzi, w przypadku spraw 
odnoszących się do produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, oraz 
- Stały Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, w przypadku spraw odnoszących się 
do weterynaryjnych produktów leczniczych. 
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2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
Artykuł 73 
1. Komisję wspomaga: 
- Stały Komitet ds. Produktów Leczniczych Przeznaczonych dla Ludzi, w przypadku spraw 
odnoszących się do produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, oraz 
- Stały Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, w przypadku spraw odnoszących się 
do weterynaryjnych produktów leczniczych. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
48. Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego[59]. 
Artykuł 141 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 141 
Utworzenie komitetu i procedura przyjmowania rozporządzeń wykonawczych 
1. Komisję wspomaga komitet zwany Komitetem ds. Opłat, Zasad Wdrażania oraz Procedury Pracy 
Kolegiów Odwoławczych Biura Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym (znaki towarowe i wzory 
przemysłowe). 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
49. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego 
systemu ochrony odmian roślin[60]. 
Artykuł 115 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 115 
Procedura 
1. Komisję wspomaga komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
50. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r. zabezpieczające przed 
skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz 
działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi[61]. 
Artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 8 
1. Do celów stosowania art. 7 lit. b) i c) Komisję wspomaga komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
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Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwa tygodnie. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
51. Rozporządzenie Rady (WE) 515/97/EWG z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy 
między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami 
Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i 
rolnego[62]. 
Artykuł 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
"1. Komisję wspomaga komitet. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
__________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
Dodaje się ustęp w brzmieniu: 
"7. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny." 
52. Decyzja Rady 98/253/WE z dnia 30 marca 1998 r. przyjmująca wieloletni program wspólnotowy 
w celu stymulowania tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Europie ("społeczeństwo 
informacyjne")[63]. 
W art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
"5. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny." 
Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 6 
1. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
_________________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
53. Rozporządzenie Rady (WE) nr 976/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymagania w 
odniesieniu do realizacji działań wspólnotowych, innych niż te związane ze współpracą na rzecz 
rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy, przyczyniają się do realizacji ogólnego 
celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa, oraz poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności w państwach trzecich[64]. 
Artykuł 14 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 14 
1. Komisję wspomaga komitet zwany "Komitetem ds. Praw Człowieka i Demokracji" ustanowiony na 
mocy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 975/1999. 
2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE*. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. 
____________ 
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23." 
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