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VERKLARINGEN AD BESLUIT 1999/468/EG VAN DE RAAD
van 28 juni 1999
tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden
(1999/C 203/01)
1. VERKLARNG VAN DE COMMISSIE (ad artikel 4)

In het kader van de beheersprocedure wijst de Commissie erop dat zij er steeds naar streeft tot een
bevredigend besluit te komen dat binnen het comité op een zo groot mogelijke steun kan rekenen.
De Commissie zal rekening houden met het standpunt van de leden van het comité en zal zich niet
verzetten als mocht blijken dat een meerderheid een uitvoeringsmaatregel niet geschikt vindt.
2. VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

De Commissie en de Raad komen overeen dat de bepalingen met betrekking tot de comités die de
Commissie in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden bijstaan, die op grond van Besluit
87/373/EEG zijn vastgelegd, onverwijld moeten worden aangepast teneinde deze volgens de passende
wetgevingsprocedures met de artikelen 3 tot en met 6 van dit besluit in overeenstemming te brengen.
Deze aanpassing geschiedt als volgt:
 de huidige procedure I wordt de nieuwe raadplegingsprocedure;
 de huidige procedures IIa) en IIb) worden de nieuwe beheersprocedure;
 de huidige procedures IIIa) en IIIb) worden de nieuwe regelgevingsprocedure.
Een wijziging van het type van een comité dat bij een basisbesluit is ingesteld dient per geval plaats te
vinden in het kader van de normale herziening van de wetgeving aan de hand van onder meer de criteria
van artikel 2.
De aanpassing of wijziging dient te gebeuren met inachtneming van de verplichtingen van de Gemeenschapsinstellingen. Zij mag de verwezenlijking van de doelstellingen van het basisbesluit of de doeltreffendheid van het Gemeenschapsoptreden niet in gevaar brengen.
3. VERKLARING VAN DE COMMISSIE (ad artikel 5)

Wanneer in bijzondere gevoelige sectoren voorstellen voor uitvoeringsmaatregelen opnieuw worden behandeld, zal de Commissie zich bij het zoeken naar een evenwichtige oplossing niet verzetten als mocht
blijken dat een meerderheid binnen de Raad een uitvoeringsmaatregel niet geschikt vindt.
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