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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Kommissionens förslag

Kodifieringen av rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av 
statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra 
del, har påbörjats av kommissionen. Den nya förordningen skulle ha ersatt de olika rättsakter 
som omfattas av kodifieringen (bilaga VI i detta förslag till förordning).

Under tiden har rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1 ändrats genom rådets 
beslut 2006/512/EG2, genom vilket det föreskrivande förfarandet med kontroll införs.

För att detta nya förfarande ska vara tillämpligt på redan gällande rättsakter som antagits i 
enlighet med artikel 251 i fördraget, måste dessa rättsakter enligt Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens gemensamma uttalande3 av den 17 juli 2006 om beslut 2006/512/EG
anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden.

Det är därför lämpligt att omarbeta kodifieringen av förordning (EEG) nr 2018/93 så att de 
ändringar kan införas som krävs för en anpassning till det nya föreskrivande förfarandet med 
kontroll.

II. Allmän bakgrund

Villkoren för tillämpningen av det föreskrivande förfarandet med kontroll fastställs i den nya 
artikeln 5a i det ändrade beslutet 1999/468/EG. Den grundläggande rättsakten ska antas i 
enlighet med medbeslutandeförfarandet och kommissionen måste ges befogenhet att anta 
”åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den 
rättsakten, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar” (dessa genomförandeåtgärder kallas nedan 
lagstiftningsliknande åtgärder).

I en gemensam förklaring från juli 2006 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om en första förteckning över grundläggande rättsakter som omedelbart måste anpassas till 
det föreskrivande förfarandet med kontroll (prioriterad anpassning). 

Den 23 november 2007 antog kommissionen ett meddelande om anpassningen till det 
föreskrivande förfarandet med kontroll (KOM(2007)0740), där kommissionen ringar in 
225 rättsakter antagna i enlighet med medbeslutandeförfarandet som också måste anpassas 
och som delats upp i tre förteckningar: förteckning 1 (allmän förteckning) – 156 rättsakter 
som ska anpassas genom samlade ändringsförordningar4; förteckning 2 (rättsakter som ska 
kodifieras) – 23 rättsakter vars anpassning till det nya förfarandet görs antingen genom 
                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Beslutet trädde i kraft den 23 juli 2006 (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
3 EUT C 255, 21.10.2006, s. 1
4 Se KOM(2007)0741, KOM(2007)0824 och KOM(2007)0822, ofta kallade första, andra och tredje samlade 
ändringsförordningen.
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lagändring eller genom att det kodifierade förslaget omarbetas, beroende på hur långt man har 
kommit i kodifieringsprocessen; förteckning 3 (andra rättsakter som måste anpassas) – där 
anpassningen antingen ska göras som ett led i en materiell ändring av den grundläggande 
rättsakten, som berör fler aspekter än de som rör kommittéförfarandet, eller inte är nödvändig 
eftersom rättsakten ska upphävas.

III. Föredragandens förslag

Detta lagstiftningsförslag som lagts fram av kommissionen ingår i ovannämnda förteckning 2 
och anpassas genom omarbetning1.

Den 12 december 2007 beslutade talmanskonferensen att utse utskottet för rättsliga frågor till 
ansvarigt utskott för anpassningen av befintliga rättsakter till det nya kommittéförfarandet. De 
olika fackutskotten utses till rådgivande utskott. 

I enlighet med yttrandet av den 25 januari 2008 från den rådgivande grupp som är sammansatt 
av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen2 innebär detta 
förslag inte några andra ändringar i sak än dem som angivits som sådana. När det gäller 
oförändrade bestämmelser i tidigare rättsakter som innehåller sådana ändringar i sak ska 
kommissionen dessutom enligt samma yttrande begränsa sig till en enkel kodifiering utan att 
göra några ändringar i sak.

Den rådgivande gruppen understryker också i sitt yttrande ett antal tekniska anpassningar som 
är nödvändiga för att se till att förslaget överensstämmer med kodifieringsreglerna. 
Föredraganden anser att man bör göra dessa tekniska anpassningar. Det är dock utskottet för 
rättsliga frågor som ska fatta beslut i denna fråga.

Vad gäller de ändringar i sak som föreslagits (se artiklarna 2 och 6 samt skäl 1, 4 och 5) anser 
föredraganden att det endast handlar om en fullständig och korrekt anpassning till det nya 
föreskrivande förfarandet med kontroll. 

Det nya förfarandet uppfyller Europaparlamentets mångåriga begäran om ökade rättigheter att 
undersöka genomförandet av rättsakter som antagits i enlighet med medbeslutandeförfarandet. 
Europaparlamentet kan motsätta sig de lagstiftningsliknande åtgärder som avses3 enligt de 
frister och villkor som fastställs i nya artikel 5a.3 och 5a.4 i det ändrade beslutet 1999/468/EG 
om parlamentet anser att åtgärderna överskrider de genomförandebefogenheter som anges i 
den grundläggande rättsakten, eller inte är förenliga med syftet med eller innehållet i den 
grundläggande rättsakten eller att de inte respekterar subsidiaritets- eller 
proportionalitetsprincipen.

                                               
1 Antagande av en ny rättsakt som i en enda text införlivar både de innehållsmässiga ändringar som görs genom 
denna i en tidigare rättsakt och kodifiering av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten.
2 Inrättad genom det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av 
omarbetningstekniken för rättsakter (EUT C 77, 28.3.2002, s. 1).
3 Särskilt anpassningen av listorna över statistiska fiskeområden och över arter.  Särskilt anpassningen av 
förteckningarna över arter och statistiska fiskeområden samt beskrivningarna av dessa regioner, liksom mått, 
koder och definitioner av fiskeriaktiviteter, fiskeredskap, fartygsstorlekar och fiskemetoder.
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******

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott föreslå att 
kommissionens förslag godkänns.
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