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PR_COD_1app

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske 
oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige 
Atlanterhav (omarbejdning)
(KOM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0762),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0444/2007),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6–
0000/2008),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende retsakter samt disse 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden 
indholdsmæssige ændringer,

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen2, er blevet ændret 
ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 20063. Ved artikel 5a i den ændrede afgørelse 
1999/468/EF indføres der en ny "forskriftsprocedure med kontrol" for generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, 
der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, herunder ved at lade visse sådanne 
bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser. 

Efter screeningen af den eksisterende lovgivning og de igangværende procedurer4 har 
Kommissionen blandt andet fremlagt det foreliggende forslag om omarbejdning, der er 
omformet fra en kodificering for at indarbejde de ændringer, der er nødvendige med henblik 
på en tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol.

I sin afgørelse af 12. december 2007 udpegede Formandskonferencen Retsudvalget som 
korresponderende udvalg og de specialiserede udvalg som rådgivende udvalg for denne 
"komitologitilpasning". Udvalgsformandskonferencen fastsatte den 15. januar 2008 de 
nærmere vilkår for samarbejdet mellem Retsudvalget og de øvrige berørte udvalg.

I betragtning af at den foreslåede tilpasning til den nye forskriftsprocedure med kontrol er 
fuldstændig, og efter at have hørt det sektorudvalg, der er ansvarligt for denne sag, foreslår 
ordføreren ikke andre ændringer end de tekniske tilpasninger, der er foreslået af den 
rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester.

                                               
2 EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.
3 EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.
4 KOM(2007)0740.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

Bruxelles, den

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske 
oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige 
Atlanterhav (omarbejdning)
KOM(2007)0762 af 29.11.2007 - 2007/0264(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 12. december 
2007 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen5 af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
omarbejdning af Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af 
statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige 
Atlanterhav, konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1) I det omarbejdede forslags præambel bør ordlyden af betragtning 6 i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1636/2001 indsættes i tilpasset form som en ny betragtning 4 med 
følgende ordlyd: "Flere medlemsstater har anmodet om tilladelse til at fremsende data i en 
anden form eller på et andet medium end det i bilag V til forordning (EF) nr. 2018/93 anførte 
(som svarer til de ovennævnte Statlant-spørgeskemaer)". Som følge af indføjelsen af den nye 
betragtning omnummereres betragtning 4 og 5, så de bliver henholdsvis betragtning 5 og 6.
2) I artikel 4 indsættes ordlyden af artikel 2 i forordning (EF) nr. 1636/2001 i tilpasset form 
som et nyt stykke 2 mellem de to nuværende stykker i artiklen. Det nye stk. 2 har følgende 
ordlyd: "Medlemsstaterne kan fremsende data i det format, der er beskrevet i bilag VI."
3) I artikel 6, stk. 1, bør ordene i den engelske udgave "Standing Committee on Agricultural 
Statistics" tilpasses og erstattes med ordene "Standing Committee for Agricultural Statistics";
rettelsen vedrører ikke den danske udgave.
4) Bilag V bør erstattes med en ny tekst omfattende to forskellige bilag, henholdsvis bilag V 
og bilag VI, som fremsendes vedlagt. Bilag VI i det omarbejdede forslag bør omnummereres 
                                               
5 Gruppen havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske 
originaludgave af arbejdsdokumentet som grundlag for behandlingen.
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til bilag VII, og bilag VII i det omarbejdede forslag bør omnummereres til bilag VIII.

Efter behandlingen konstaterede gruppen, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige 
ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i forslaget eller i nærværende udtalelse.
Gruppen konstaterede endvidere, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede 
bestemmelser i den tidligere retsakt med de nævnte indholdsmæssige ændringer, at forslaget 
rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden nogen 
væsentlige indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Juridisk konsulent Juridisk konsulent Generaldirektør
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BILAG V

FORMAT VED INDBERETNING AF DATA PÅ MAGNETISKE MEDIER

(A) MAGNETISKE MEDIER

Magnetbånd: Ni-spors med en datatæthed på 1 600 eller 6 250 bit pr. tomme og 
EBCDIC- eller ASCII-tegnkode, helst med label. Hvis de er forsynet 
med label, skal der angives en end-of-file kode.

Disketter: MS-DOS formaterede, 3,5″ 720 kbyte eller 1,4 Mbyte disketter eller 
5,25″ 360 kbyte eller 1,2 Mbyte disketter.

(B) KODNINGSFORMAT
Følgende format gælder for data, der indberettes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra 
a)

Byte nr. Indberetningsbetegnelse Bemærkninger

1—4 Land (ISO-bogstavkode bestående 
af 3 bogstaver)

f.eks. FRA = Frankrig

5—6 År f.eks. 90 = 1990

7—8 Overordnet FAO-fiskeriområde 27 = nordvestlige Atlanterhav

9—15 Afsnit f.eks. 3 Pn = NAFO-underafsnit 3 Pn

16—18 Art Bogstavkode bestående af tre 
bogstaver

19—26 Fangst Ton

Følgende format gælder for data, der indberettes i henhold til artikel 2, stk. 1, 
litra b)

Byte nr. Indberetningsbetegnelse Bemærkninger

1—4 Land ISO-bogstavkode bestående af 3 bogstaver) 
(f.eks. FRA = Frankrig)

5—6 År f.eks. 94 = 1994
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7—8 Måned f.eks. 01 = januar

9—10 Overordnet FAO-
fiskeriområde

21 = nordvestlige Atlanterhav

11—18 Afsnit f.eks. 3 Pn = NAFO-underafsnit 3 Pn

19—21 De vigtigste arter, der er 
fisket

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

22—26 Fartøjstype/ redskabstype ISSCFG-kode (f.eks. OTB2 = bundtrawl 
med skovle): alfanumerisk

27—28 Fartøjets størrelsesklasse ISSCFV-kode (f.eks. 04 = 150-499,9 BT):
alfanumerisk

29—34 Gennemsnitlig bruttotonnage Ton: numerisk

35—43 Gennemsnitlig maskinkraft Kilowatt: numerisk

44—45 Anslået fiskeriindsats i 
procent

Numerisk

46—48 Datatype Artskode eller kode for fiskeriindsats 
bestående af tre bogstaver (f.eks. COD = 
torsk; A = mål A for indsats)

49—56 Data Fangst (i ton) eller enhed for fiskeriindsats

Anmærkninger

a) Alle numeriske felter skal højrestilles og indledes med blanktegn. Alle alfanumeriske 
felter skal venstrestilles og efterfølges af blanktegn.

b) Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til 
nærmeste ton.

c) Mængder (byte 49—56) på under en halv enhed registreres som «− 1».

d) Ukendte mængder (byte 49—56) registreres som «− 2».

(e) Landekoder (ISO-koder):

Belgien BEL

Danmark DNK

Forbundsrepublikken 
Tyskland

DEU
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 Tiltrædelsesakten af 2003, 
Art. 20 og bilag II, s. 571

Estland EST

 2018/93

Grækenland GRC

Spanien ESP

Frankrig FRA

Irland IRL

Italien ITA

 Tiltrædelsesakten af 2003, 
Art. 20 og bilag II, s. 571

Cypern CYP

Letland LVA

Litauen LTU

 2018/93

Luxembourg LUX

 2003 Tiltrædelsesakten af 2003, 
Art. 20 og bilag II, s. 571

Malta MLT

 2018/93

Nederlandene NLD

 2003 Tiltrædelsesakten af 2003, 
Art. 20 og bilag II, s. 571

Polen POL

 2018/93

Portugal PRT
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 2003 Tiltrædelsesakten af 2003, 
Art. 20 og bilag II, s. 571

Slovenien SVN

 1994 Tiltrædelsesakten af 1994, 
Art. 29 og bilag I, s. 192

Finland FIN

Sverige SVE

 2018/93

Det Forenede Kongerige GBR

England & Wales GBRA

Skotland GBRB

Nordirland GBRC

_________
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