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PR_COD_1app

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů a 
rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 
(přepracované znění)
(KOM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Postup spolurozhodování: přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0762),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0444/2007),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro rybolov 
(A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny 
než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o 
kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise pozměněný v souladu s doporučeními, která dala poradní skupina 
složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi2 bylo změněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES ze dne 
17. července 20063. Článkem 5a pozměněného rozhodnutí 1999/468/ES byl zaveden nový 
„regulativní postup s kontrolou“ „pro opatření obecné působnosti, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem spolurozhodování, a to mimo 
jiné i vypuštěním některých z těchto prvků nebo doplněním aktu o nové, jiné než podstatné 
prvky“. 

Po prověření současných právních předpisů a používaných postupů4 předložila Evropská 
komise mezi jinými i tento návrh přepracovaného znění, v němž bylo kodifikované znění 
upraveno tak, aby mohly být zapracovány veškeré změny nezbytné k dosažení souladu 
s regulativním postupem s kontrolou.

Konference předsedů ve svém rozhodnutí ze dne 12. prosince 2007 jmenovala Výbor pro 
právní záležitosti příslušným výborem pro téma „přizpůsobení postupu projednávání ve 
výborech“ a specializované výbory stanovila jako výbory, které předloží stanoviska. 
Konference předsedů výborů se dne 15. ledna 2008 dohodla na formách spolupráce mezi 
Výborem pro právní záležitosti a ostatními dotčenými výbory.

Vzhledem k tomu, že navrhovaného souladu s regulativním postupem s kontrolou bylo 
dosaženo a že návrh byl konzultován s výborem, který se danou oblastí zabývá a který byl 
touto záležitostí pověřen, nenavrhuje zpravodaj kromě technických úprav navržených poradní 
skupinou složenou ze zástupců právních služeb žádné další změny.

                                               
2 Úř. věst. C 203, 17.7.1999, s. 1.
3 Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.
4 KOM(2007) 0740.
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PŘÍLOHA: STANOVISKO VE FORMĚ DOPISU PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ ZE 
ZÁSTUPCŮ PRÁVNÍCH SLUŽEB

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů 
a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 
(přepracované znění)
(KOM(2007)0762 ze dne 29. 11. 2007 – 2007/0264(COD))

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 
12. prosince 2007 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise, aby prozkoumala uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi5 na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se přepracovává nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání 
statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním 
Atlantiku, dospěla poradní skupina společnou dohodou k těmto závěrům:
1) V preambuli návrhu přepracovaného znění by měl být text bodu odůvodnění 6 nařízení 
Komise (ES) č. 1636/2001 uveden v upravené formě jako nový bod odůvodnění 4, jehož 
znění by mělo být následující: „Několik členských států požadovalo předávání dat v jiné 
formě nebo prostřednictvím jiného nosiče dat, než je uvedeno v příloze V nařízení (EHS) 
č. 2018/93 (odpovídající výše uvedeným dotazníkům Statlant)“. Vzhledem k vložení nového 
bodu odůvodnění by měl být bod odůvodnění 4 přečíslován na 5 a bodu odůvodnění 5 
přečíslován na 6.
2) Do článku 4 by mělo být vloženo znění článku 2 nařízení (ES) č. 1636/2001 v upravené 
podobě jako nový druhý odstavec, a to mezi dva odstavce, které tento článek tvoří nyní. Znění 
nového, druhého odstavce by mělo být následující: „Členské státy mohou předkládat údaje ve 
formátu upřesněném v příloze VI.“
3) V čl. 6 odst. 1 by označení „Standing Committee on Agricultural Statistics“ („Stálý výbor 

                                               
5 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 

anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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pro zemědělskou statistiku“) mělo být změněno na „Standing Committee for Agricultural 
Statistics“ – tato změna se netýká českého znění. 
4) Text přílohy V by měl být nahrazen novým textem, který obsahuje dvě různé přílohy 
označené čísly V a VI, jehož znění je přiloženo k tomuto stanovisku. Příloha označená 
v návrhu přepracovaného znění číslem VI by měla být přečíslována na VII a příloha označená 
číslem VII by měla být přečíslována na VIII.

Po prozkoumání návrhu proto poradní skupina dospěla jednomyslně k závěru, že návrh 
neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které jsou uvedeny v návrhu nebo v tomto 
stanovisku. Pracovní skupina také dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci nezměněných 
ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací 
stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS            M. PETITE
vedoucí právní služby vedoucí právní služby            generální ředitel
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 2018/93

PŘÍLOHA V

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ NA MAGNETICKÝCH NOSIČÍCH

(A) MAGNETICKÉ NOSIČE

Magnetické pásky: Devět stop s hustotou 1 600 nebo 6 250-BPI a kódováním 
znaků EBCDIC nebo ASCII, raději se značkou. Užívá-li se 
značka, měl by se vložit kód pro označení konce souboru.

Diskety: formátované v MS DOS 3,5″, 720 KB příp. 1,4 MB nebo 5,25″, 
360 KB příp. 1,2 MB.

(B) FORMÁT KÓDOVÁNÍ

Pro předkládání údajů podle čl. 2 odst. 1 písm. a)

Byte č. Označení Poznámky

1 až 4 země (ISO 3-alfa kód) např. FR = Francie

5 až 6 rok např. 90 = 1990

7 až 8 hlavní rybolovná oblast 
FAO

21 = severozápadní Atlantik

9 až 15 divize např. 3 Pn = subdivize NAFO 3 Pn

16 až 18 druhy identifikační 3-alfa kód

19 až 26 úlovek tuny

Pro předkládání údajů podle čl. 2 odst. 1 písm. b)

Byte č. Označení Poznámky

1 až 4 země ISO 3-alfa kód (např. FRA = Francie)

5 až 6 rok např. 94 = 1994

7 až 8 měsíc např. 01 = leden

9 až 10 hlavní rybolovná oblast 
FAO

21 = severozápadní Atlantik

11 až 18 divize např. 3 Pn = subdivize NAFO 3 Pn: 
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alfanumerický kód

19 až 21 nejžádanější druh identifikační 3-alfa kód

22 až 26 kategorie 
plavidla/zařízení

identifikační kód ISSCFG (např. 0TB2 
= vlečné sítě s rozpěrnými deskami na 
zádi lodě): alfanumerický kód

27 až 28 kategorie velikosti 
plavidla

identifikační kód ISSCFV (např. 04 = 
150–499,9 BRP): alfanumerický kód

29 až 34 průměrná hrubá 
prostornost

tuny: numerický údaj

35 až 43 průměrný výkon motoru kilowatty: numerický údaj

44 až 45 odhadnuté procento 
intenzity

numerický údaj

46 až 48 jednotka identifikační 3-alfa kód druhu nebo kód 
míry intenzity (např. COD = treska 
obecná nebo A = míra intenzity A)

49 až 56 údaje úlovek (v tunách) nebo jednotka 
intenzity

Poznámky

(a) Pro veškerá numerická pole platí: zarovnána doprava s počátečními nulami. 
Pro veškerá alfanumerická pole platí: zarovnána doleva s následujícími nulami.

(b) Uváděná množství úlovků jsou zaznamenána v ekvivalentní živé hmotnosti 
vyložené na břeh, zaokrouhlené na nejbližší celou tunu.

(c) Množství (byty 49 až 56) nižší než půl jednotky budou zaznamenána jako      
«–1».

(d) Nezjištěná množství (byty 49 až 56) budou zaznamenána jako «–2».

(e) Kódy zemí (ISO kódy):

Belgie BEL

Dánsko DNK

Německo FR DEU
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Smlouva o přistoupení 
z roku 2003 čl. 20 a příloha II, 
s. 571

Estonsko EST

 2018/93

Řecko GRC

Španělsko ESP

Francie FRA

Irsko IRL

Itálie ITA

Smlouva o přistoupení 
z roku 2003 čl. 20 a příloha II, 
s. 571

Kypr CYP

Lotyšsko LVA

Litva LTU

 2018/93

Lucembursko LUX

Smlouva o přistoupení 
z roku 2003 čl. 20 a příloha II, 
s. 571

Malta MLT

 2018/93

Nizozemsko NLD

Smlouva o přistoupení 
z roku 2003 čl. 20 a příloha II, 
s. 571

Polsko POL
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 2018/93

Portugalsko PRT

Smlouva o přistoupení 
z roku 2003 čl. 20 a příloha II, 
s. 571

Slovinsko SVN

Smlouva o přistoupení 
z roku 1994 čl. 29 a příloha I, 
s. 192

Finsko FIN

Švédsko SVE

 2018/93

Spojené království GBR

Anglie a Wales GBRA

Skotsko GBRB

Severní Irsko GBRC
_________
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PŘÍLOHA VI

1636/2001 článek 2 a příloha IV

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ NA MAGNETICKÝCH 
NOSIČÍCH

A. FORMÁT KÓDOVÁNÍ

Pro předkládání údajů podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. .../..

Údaje se předkládají v různé délce vět s dvojtečkou (:) mezi poli každé věty. Do každé věty musí být 
zahrnuta tato pole:

Pole Poznámky

země ISO 3-alfa kód (např. FRA = Francie) 

rok např. 2001 nebo jen 01

hlavní rybolovná oblast FAO např. 21 = severozápadní Atlantik 

divize např. 3 Pn = NAFO subdivize 3 Pn 

druh identifikační 3-alfa kódúlovek 

v tunách 

Pro předkládání údajů podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2018/93

Údaje se předkládají v různé délce vět s dvojtečkou (:) mezi poli každé věty. Do každé věty musí být 
zahrnuta tato pole:

pole poznámky

země ISO 3-alfa kód (např. FRA = Francie) 

rok např. 0001 nebo 2001 pro rok 2001 

měsíc např. 01 = leden 

hlavní rybolovná oblast FAO 21 = severozápadní Atlantik 

divize např. 3 Pn = NAFO subdivize 3 Pn 

nejžádanější druh identifikační 3-alfa kód 

kategorie plavidla/zařízení identifikační kód ISSCFG (např. 0TB2 = vlečné sítě 
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s rozpěrnými deskami na zádi lodě) 

kategorie velikosti plavidla identifikační kód ISSCFV (např. 04 = 150-499,9 BRP) 

průměrná hrubá prostornost tuny 

průměrný výkon motoru kilowatty 

odhadnuté procento intenzity číselný údaj 

jednotka identifikační 3-alfa kód druhu, nebo míra intenzity (např. 
COD = treska obecná nebo A = míra intenzity A) 

údaje úlovek (v tunách) nebo jednotka intenzity 

a) Údaje o úlovku musí být zaznamenávány v živé hmotnosti odpovídající hmotnosti při vykládce.

b) Kódy zemí:

Belgie BEL

Dánsko DNK

Finsko FIN
Francie FRA

Irsko IRL

Itálie ITA

Lucembursko LUX
Německo DEU

Nizozemsko NLD

Portugalsko PRT

Rakousko AUT
Řecko GRC

Spojené království GBR

Španělsko ESP

Švédsko SWE
Island ISL

Norsko NOR

Bulharsko BGR

Kypr CYP
Česká republika CZE

Estonsko EST

Maďarsko HUN

Lotyšsko LVA
Litva LTU

Malta MLT

Polsko POL
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Rumunsko ROM

Slovenská republika SVK
Slovinsko SVN

Turecko TUR

B. ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ EVROPSKÉ KOMISI

Údaje se předávají pokud možno v elektronické podobě (např. jako příloha elektronické pošty). V případě, že 
to není možné, přijímají se i jako soubor na disketě 3,5" HD.
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