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PR_COD_1Recastingapp

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική 
δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό
(αναδιατύπωση)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0762),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 281, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή
(C6-0444/207),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 α και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αλιείας (A6-0000/2008),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών 
Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν 
λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που 
επισημαίνονται ως τροποποιήσεις στην πρόταση και εκτιμώντας ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με αυτές 
τις τροποποιήσεις, η πρόταση περιέχει απλή και μόνο κωδικοποίηση των υπαρχόντων 
κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοσθεί με βάση τις συστάσεις της 
Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1 τροποποιήθηκε με 
την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 20062. Το άρθρο 5α της 
τροποποιημένης απόφασης 1999/468/ΕΚ εισήγαγε τη νέα "κανονιστική διαδικασία με έλεγχο" 
για μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο να τροποποιήσουν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία μιας βασικής πράξης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης, μεταξύ 
άλλων με διαγραφή ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή με συμπλήρωση της πράξης με προσθήκη 
νέων μη ουσιωδών στοιχείων.

Μετά τον έλεγχο των εν ισχύι νομοθετικών διατάξεων και των εν εξελίξει διαδικασιών3, η 
Επιτροπή υπέβαλε μεταξύ άλλων την ανά χείρας πρόταση αναδιατύπωσης, υπό νέα 
κωδικοποιημένη μορφή για να ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για την 
προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Με την απόφασή της της 12ης Δεκεμβρίου 2007 η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για την εν λόγω προσαρμογή στο 
πλαίσιο της επιτροπολογίας και τις ειδικές επιτροπές ως γνωμοδοτικές επιτροπές. Η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών συμφώνησε στις 15 Ιανουαρίου 2008 όσον αφορά τους όρους της 
συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και των άλλων εμπλεκομένων 
επιτροπών.

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο είναι 
πλήρης και έχοντας προβεί σε διαβούλευση με την επιτροπή που είναι αρμόδια για το 
συγκεκριμένο θέμα ο εισηγητής δεν προτείνει τροπολογίες πλην των τεχνικού χαρακτήρα 
προσαρμογών τις οποίες εισηγείται η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών 
Υπηρεσιών.

                                               
1 ΕΕ C 203, 17.7.1999, σ. 1
2 ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11
3 COM(2007)0740
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των 
κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση)
COM(2007) 0762 τελικό της 29.11.2007 - 2007/0264 (COD

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως 
το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται 
από τις Νομικές Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αντίστοιχα, συνεδρίασε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ 
άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή1, η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της 
πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αναδιατύπωση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 της 30ής Ιουνίου 1993 
σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των 
κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό, κατόπιν κοινής συμφωνίας 
διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1) Στο προοίμιο της πρότασης αναδιατύπωσης, το κείμενο της αιτιολογικής σκέψεως αριθ. 6 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1636/2001 της Επιτροπής πρέπει να εισαχθεί εκ νέου με 
προσαρμοσμένη μορφή ως νέα αιτιολογική σκέψη 4 με την εξής διατύπωση: "Διάφορα κράτη 
μέλη αιτήθηκαν την υποβολή στοιχείων με διαφορετική μορφή ή σε διαφορετικό μέσο από τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.° 2018/93 (που αντιστοιχεί στα 
ερωτηματολόγια Statlant)". Ως αποτέλεσμα της προσθήκης αυτής της νέας αιτιολογικής 
σκέψης, η παλαιά αιτιολογική σκέψη 4 θα πρέπει να λάβει τον αριθμό 5 και, αντιστοίχως, η 5 
τον αριθμό 6.

2) Στο άρθρο 4, πρέπει να εισαχθεί, σε προσαρμοσμένη μορφή, το κείμενο του άρθρου 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1636/2001, ως νέα δεύτερη παράγραφος μεταξύ των δύο παραγράφων 
που απαρτίζουν το υπάρχον σήμερα άρθρο. Αυτή η νέα δεύτερη παράγραφος θα έχει την 

                                               
1 Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση στην αγγλική, τη γαλλική και τη 

γερμανική γλώσσα και εργάστηκε με βάση την αγγλική, η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια 
γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.
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ακόλουθη διατύπωση: "Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία με βάση τον 
μορφότυπο που περιγράφεται στο Παράρτημα VI".
3) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, η διατύπωση "μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών" θα 
πρέπει να τροποποιηθεί σε "μόνιμη επιτροπή για τις γεωργικές στατιστικές".
4) Το κείμενο του Παραρτήματος V πρέπει να αντικατασταθεί από νέο κείμενο το οποίο 
εμφαίνει δύο διαφορετικά παραρτήματα που λαμβάνουν την αρίθμηση V και VI αντιστοίχως. 
Αυτό το νέο κείμενο παρατίθεται κατωτέρω. Το Παράρτημα που είχε λάβει τον αριθμό VI 
στην αναδιατυπωμένη πρόταση πρέπει να αριθμηθεί ως VII, και εκείνο που είχε λάβει τον 
αριθμό VII πρέπει να αριθμηθεί ως VIII.

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας στο 
ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην 
εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην πρόταση ή την παρούσα γνωμοδότηση. Η 
Ομάδα Εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας 
τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, 
χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Jurisconsultus Jurisconsultus Γενικός Διευθυντής
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 2018/93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

(A) ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Μαγνητικές 
ταινίες:

Εννέα τροχιές με πυκνότητα 1 600 ή 6 250 ΒΡΙ και 
κωδικοποίηση EBCDIC ή ASCII, κατά προτίμηση χωρίς τίτλο. 
Εάν υπάρχει τίτλος, πρέπει να περιλαμβάνεται και κωδικός για 
το τέλος του αρχείου.

Δισκέτες: Μορφοτύπηση MS-DOS, δισκέτες 3,5, 720 Κ ή 1,4 Moctet ή 
δισκέτες 5,25 360 Κ ή 1,2 Moctet.

(B) ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για τις υποβολές σύμφωνα με το άρθρο 2.1(α)

Αριθ. bytes Στοιχείο Παρατηρήσεις

1 έως 4 Χώρα (Τριψήφιος 
κωδικός κατά ISO)

π. χ. FR = Γαλλία

5 έως 6 Έτος π. χ. 90 = 1990

7 έως 8 Μείζων αλιευτική ζώνη 
FAO

21 = Βορειοδυτικός Ατλαντικός

9 έως 15 Διαίρεση π. χ. 3 Pn = NAFO υποδιαίρεση 3 Pn

16 έως 18 Είδος Αλφαβητικός κωδικός τριών 
χαρακτήρων

19 έως 26 Αλιεύματα τόνοι

Για την υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 2.1(β)

Αριθ. bytes Στοιχείο Παρατηρήσεις

1 έως 4 Χώρα Τριψήφιος κωδικός κατά ISO (π. χ. 
FRA = Γαλλία)

5 έως 6 Έτος π. χ. 94 = 1994

7 έως 8 Μήνας π. χ. 01 = Ιανουάριος
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9 έως 10 Μείζων αλιευτική ζώνη 
FAO

21 = Βορειοδυτικός Ατλαντικός

11 έως 18 Διαίρεση π. χ. 3 Pn = NAFO υποδιαίρεση 3 Pn: 
αλφαβητικός κωδικός αριθμός

19 έως 21 Κύρια αναζητούμενα 
είδη

Αλφαβητικός κωδικός τριών 
χαρακτήρων

22 έως 26 Αλιευτικά εργαλεία, 
μέγεθος σκάφους

Κωδικός ISSCFV (π.χ. OTB2 = τράτα 
βυθού με πόρτες): αλφαβητικός 
κωδικός αριθμός

27 έως 28 Κλάση μεγέθους 
σκάφους

Κωδικός ISSCFV (π. χ. 04 = 150-
499.9 GT): αλφαβητικός κωδικός 
αριθμός

29 έως 34 Μέση ολική 
χωρητικότητα

Τόνοι: αριθμός

35 έως 43 Μέση ισχύς μηχανής Κιλοβάτ: αριθμός

44 έως 45 Ποσοστιαία εκτιμώμενη 
προσπάθεια 

Αριθμός

46 έως 48 Μονάδα Αλφαβητικός κωδικός τριών 
χαρακτήρων για το είδος ή την 
αλιευτική προσπάθεια (π.χ. COD = 
μπακαλιάρος ή Α = μέτρο αλιευτικής 
προσπάθειας)

49 έως 56 Τιμή στοιχείων Αλίευμα (σε μετρικούς τόνους) ή 
μονάδα αλιευτικής προσπάθειας

Σημειώσεις

(α) Όλα τα αριθμητικά πεδία πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα στα δεξιά και να 
έχουν στην αρχή τους κενά. Όλα τα αλφαριθμητικά πεδία πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένα αριστερά με καταληκτικά κενά.

(β) Τα αλιεύματα καταγράφονται σε ισοδύναμο ζωντανού βάρους εκφορτώσεων 
στρογγυλευμένο στον πλησιέστερο μετρικό τόνο.

(γ)  Οι ποσότητες (49 έως 56 bytes) κάτω της μισής μονάδας καταγράφονται ως 
" -1".

(δ) Άγνωστες ποσότητες (49 έως 56 bytes) καταγράφονται ως " -2".

(ε) Κωδικοί χωρών: (κωδικοί κατά ISO):
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Βέλγιο BEL

Δανία DNK

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας

DEU

 Πράξη προσχώρησης του 2003, 
άρθρο 20 και Παράρτημα II, σελ. 
571

Εσθονία EST

 2018/93

Ελλάδα GRC

Ισπανία ESP

Γαλλία FRA

Ιρλανδία IRL

Ιταλία ITA

 Πράξη προσχώρησης του 2003, 
άρθρο 20 και Παράρτημα II, σελ. 
571

Κύπρος CYP

Λετονία LVA

Λιθουανία LTU

 2018/93

Λουξεμβούργο LUX

 Πράξη προσχώρησης του 2003, 
άρθρο 20 και Παράρτημα II, σελ. 
571

Μάλτα MLT
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 2018/93

Κάτω Χώρες NLD

 Πράξη προσχώρησης του 2003, 
άρθρο 20 και Παράρτημα II, σελ. 
571

Πολωνία POL

 2018/93

Πορτογαλία PRT

 Πράξη προσχώρησης του 2003, 
άρθρο 20 και Παράρτημα II, σελ. 
571

Σλοβενία SVN

 Πράξη προσχώρησης του 1994, 
άρθρο 29 και Παράρτημα I, σελ. 
192

Φινλανδία FIN

Σουηδία SVE

 2018/93

Ηνωμένο Βασίλειο GBR

Αγγλία και Ουαλία GBRA

Σκωτία GBRB

Βόρειος Ιρλανδία GBRC

_________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

 1636/2001 άρθρο 2 και 
Παράρτημα IV

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

A. ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για τις υποβολές σύμφωνα με το άρθρο 2(1)(α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…
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Για τις υποβολές σύμφωνα με το άρθρο 2(1)(β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…
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