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PR_COD_1Recastingapp

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Voorstel voor een verordening  van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het 
noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking)

(COM(2007)763 – C6 0440/2007 – 2007/0268(COD))

(Medebeslissingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0763),

 gelet op de artikelen 251, lid 2, en 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0440/2007),

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gelet op de artikelen 80 bis en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
visserij (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de ongewijzigd gebleven bepalingen van de bestaande teksten kan worden 
geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie hiervan behelst, zonder 
inhoudelijke wijzigingen,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad 
en de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

                                               
1 PB C 77, 28.3.2002, p. 1.
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TOELICHTING

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 uitvoeringsbevoegdheden2 is gewijzigd bij 
Besluit 2006/512/EG van de Raad van 17 juli 20063. Bij artikel 5 bis van het gewijzigde 
Besluit 1999/468/EG werd een regelgevingsprocedure met toetsing ingevoerd voor 
'maatregelen van algemene strekking die ten doel hebben niet-essentiële onderdelen van een 
volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen basisbesluit te wijzigen, ook indien de 
wijziging behelst dat sommige van deze niet-essentiële onderdelen worden geschrapt of dat 
het besluit wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen'.

Na onderzoek van de bestaande wetgeving en lopende procedures4, heeft de Europese 
Commissie onder meer onderhavig herschikkingsvoorstel voorgelegd, omgezet vanuit een 
codificatie zodat de nodige wijzigingen erin kunnen worden opgenomen voor aanpassing aan 
de regelgevingsprocedure met toetsing.

Op 12 december 2007 heeft de Conferentie van voorzitters de Commissie juridische zaken als 
commissie ten principale aangewezen voor deze "comitologie-aanpassing", en de 
vakcommissies als adviserende commissies. De Conferentie van commissievoorzitters heeft 
op 15 januari 2008 een akkoord bereikt over de modaliteiten voor samenwerking tussen JURI 
en de andere bij dit dossier betrokken commissies.

Aangezien de voorgestelde aanpassing volledig is, stelt de rapporteur na overleg met de voor 
dit dossier ten principale bevoegde commissie geen amendementen voor, afgezien van de 
technische aanpassingen die door de adviesgroep van de juridische diensten zijn voorgesteld. 

                                               
2 PB C 203, 17.7.1999, blz. 1.
3 PB L 200, 22.7.2006, blz. 11.
4 COM(2007)0740.
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BIJLAGE: ADVIES IN DE VORM VAN EEN BRIEF VAN DE ADVIESGROEP VAN 
DE JURIDISCHE DIENSTEN

                                                                                                           Brussel, 11 februari 2008

ADVIES

TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening  van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het 
noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking)
(COM(2007)763 def van 29.11.2007 – 2007/0268 (COD))

Gelet op het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder punt 9, is de Adviesgroep 
bestaande uit de Juridische Diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
op 12 december 2007 bijeengekomen om o.a. bovengenoemd voorstel van de Commissie te 
behandelen.

Op die vergadering5 is de Adviesgroep, na behandeling van het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 3880/91 van 
de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale 
vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen, 
tot de volgende gezamenlijke conclusies gekomen.

1) In de preambule van het herschikkingsvoorstel moet de tekst van overweging 5, die 
overeenkomt met die van de huidige overweging 4 in verordening (EEG) nr. 3880/90, worden 
geschrapt. Tengevolge daarvan moeten alle volgende overweging worden hernummerd. 

2) In artikel 5, lid 1, moeten de woorden "Permanent Comité voor de landbouwstatistiek" 
worden aangepast tot "Permanent Comité voor de landbouwstatistiek" (geen aanpassing 
nodig voor Nederlandse versie, vert.). 

Na de behandeling van het voorstel is de Adviesgroep daarom tot de eensgezinde conclusie 
gekomen dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan de wijzigingen die 
als zodanig zijn aangegeven in het voorstel of het onderhavige advies. Ten aanzien van de 
codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die inhoudelijke 
wijzigingen heeft de Adviesgroep verder geconcludeerd dat het voorstel een directe 
codificatie van de bestaande tekst zonder enige inhoudelijke wijziging behelst.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal

                                               
5 De Adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse versie van het voorstel en heeft gewerkt op basis 

van de Engelse versie, zijnde de basisversie van de te behandelen tekst.
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