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KORT BEGRUNDELSE

I- Kommissionens forslag

Kommissionen har påbegyndt kodifikationen af Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 23. 
oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, 
der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav. Den nye forordning skal 
træde i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i den (bilag VII i dette forslag til 
forordning).

I mellemtiden er Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse 
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen1, blevet ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF2, der har indført 
en forskriftsprocedure med kontrol.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring af 
17. juli 20063 vedrørende afgørelse 2006/512/EF må en række retsakter, der er vedtaget efter 
proceduren i traktatens artikel 251, og som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de 
gældende procedurer, for at den nye procedure kan finde anvendelse på dem.

Det bør derfor foretages en omarbejdning af kodifikationen af forordning (EØF) nr. 2597/95 
med henblik på at indarbejde de ændringer, der er nødvendige for at foretage en tilpasning til 
den nye komitologiprocedure.

II- Generel baggrund

Betingelserne for anvendelsen af forskriftsproceduren med kontrol er fastsat i den nye artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF, som ændret: Basisretsakten skal vedtages efter den fælles 
beslutningsprocedure og give Kommissionen mulighed for at vedtage "generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne retsakt, 
herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-
væsentlige bestemmelser" (i det følgende omtalt som "foranstaltninger af lovgivningslignende 
karakter"). 

I den fælles erklæring fra juli 2006 er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nået til 
enighed om første liste over de basisretsakter, som det er presserende at få tilpasset til 
forskriftsproceduren med kontrol (prioriteret tilpasning). 

Den 23. november 2007 vedtog Kommissionen en meddelelse vedrørende den generelle 
tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (KOM(2007)0740), hvor den identificerer 225 
retsakter, der også bør tilpasses, og som er opført på tre lister: liste 1 ("generel liste") - 156 
retsakter, for hvilke tilpasningen gennemføres ved ændringsforordninger, såkaldte 
omnibusforordninger 4; liste 2 ("liste over retsakter til kodifikation") - 23 retsakter, hvis 
                                               
1 EUT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
2 Afgørelse trådt i kraft den 23.7.2006 (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
3 EFT C 255 af 21.10.2006, s. 1
4  Se dokument KOM(2007)0741, KOM (2007)0824 og KOM(2007)0822, ofte kaldet 1., 2. og 3. "omnibus".
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tilpasning skal ske enten ved en lovændring eller ved en omdannelse af kodificeringsforslaget 
til en omarbejdning, afhængigt af hvor langt man er nået i kodifikationsprocessen; liste 3 
("liste over andre retsakter, der skal tilpasses") - hvor tilpasningen enten skal foregå som led i 
en væsentlig ændring af basisretsakten, som går ud over de rene udvalgsaspekter, eller bliver 
overflødig på grund af dens ophævelse.

III. Ordførerens kommentarer

Kommissionens forslag til retsakt er inkluderet i ovennævnte liste 2 og en omarbejdning af 
retsakten1.

Den 12. december 2007 besluttede Formandskonferencen at udpege Retsudvalget til 
kompetent udvalg for tilpasningen af de eksisterende retsakter til den nye 
komitologiprocedure med de forskellige fagudvalg tilknyttet som rådgivende udvalg. 

Ifølge udtalelsen af 29. januar 2008 fra Den Rådgivende Gruppe sammensat af Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens Juridiske Tjenester2 indeholder forslaget ikke andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne; hvad angår de uændrede 
bestemmelser i de tidligere retsakter, der indeholder disse indholdsmæssige ændringer, 
begrænser Kommissionen sig på den anden side ifølge denne udtalelse til en ren og skær 
kodifikation uden at foretage indholdsmæssige ændringer.

Den rådgivende gruppe påpeger desuden i sin udtalelse en række tekniske justeringer, som er 
nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation. 
Den rådgivende ordfører mener, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage disse tekniske 
justeringer. Retsudvalget træffer den endelige afgørelse om dette spørgsmål.

Hvad angår de foreslåede indholdsmæssige ændringer (se artikel 2 og 5 og betragtning 1, 6 og 
7) mener den rådgivende ordfører, at de begrænser sig til at give mulighed for en fuldstændig 
og korrekt tilpasning til den nye forskriftsprocedure med kontrol.

Den nye procedure opfylder Europa-Parlamentets behov for at styrke sin ret til at kontrollere 
gennemførelsen af retsakter, der vedtages efter den fælles beslutningsprocedure. Europa-
Parlamentet kan modsætte sig de foreslåede "foranstaltninger af lovgivningslignende 
karakter"3 inden for de frister og på de vilkår, der er fastsat i stk. 3 og 4 i den nye artikel 5a i 
Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret, hvis det mener, at disse bestemmelser "indebærer 
en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, eller at 
udkastet ikke er foreneligt med basisretsaktens formål eller indhold eller ikke overholder 
subsidiaritetsprincippet eller proportionalitetsprincippet."

******

Fiskeriudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå 
                                               
1 Vedtagelse en ny retsakt, som i en enkelt tekst sammenfatter de indholdsmæssige ændringer, der foretages i en 
tidligere retsakt, og de uændrede bestemmelser i denne retsakt.
2 Nedsat ved interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter 
(EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1).
3 Navnlig tilpasningen af listerne over fiskeristatistiske områder og underområder samt fiskearter.
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godkendelse af Kommissionens forslag.
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