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PR_COD_1app

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.



PR\720371ET.doc 3/15 PE405.790v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ......................................................................................................................6

LISA: ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS KIRJA 
VORMIS................................................................................................................................7



PE405.790v01-00 4/15 PR\720371ET.doc

ET



PR\720371ET.doc 5/15 PE405.790v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Loode-Atlandi 
piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete 
esitamise kohta (uuesti sõnastamine)
(KOM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0762);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0444/2007);

_ võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja kalanduskomisjoni arvamust(A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva 
konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi 
muudatusi kui need, mis on ettepanekus sellistena määratletud, ning arvestades, et mis 
puutub varasemate aktide muutmata sätete kodifitseerimisse koos nimetatud sisuliste 
muudatustega, siis piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega 
hõlma sisulisi muudatusi,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustega kohandatud kujul;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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SELETUSKIRI

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused1, on muudetud nõukogu 17. juuli 2006. aasta 
otsusega 2006/512/EÜ2. Muudetud otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a on sätestatud uus 
kontrolliga regulatiivmenetlus, mida kasutatakse üldmeetmete puhul, mille eesmärk on muuta 
kaasotsustamismenetluse korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid juurde lisades. 

Pärast kehtivate õigusaktide ja pooleliolevate menetluste läbivaatamist3 esitas Euroopa 
Komisjon muu hulgas käesoleva uuesti sõnastamise ettepaneku (kodifitseerimine muudetakse 
uuesti sõnastamiseks), et kohandada määrust kontrolliga regulatiivmenetlusega.

Esimeeste konverentsi 12. detsembri 2007. aasta otsusega määrati õiguskomisjon kõnealust 
komiteemenetlusega kohandamist juhtivaks komisjoniks ning erikomisjonid nõuandvateks 
komisjonideks. Komisjonide esimeeste konverents jõudis 15. jaanuaril 2008. aastal 
kokkuleppele õiguskomisjoni ja teiste asjaomaste komisjonide koostööviiside osas.

Võttes arvesse, et kavandatav kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega on lõpetatud ja 
pärast konsulteerimist kõnealuse küsimuse eest vastutava komisjoniga, ei esita raportöör 
ühtegi muudatusettepanekut, välja arvatud õigusteenistuste konsultatiivse töörühma 
väljapakutud tehnilised kohandamised.

                                               
1 EÜT C 203, 17.7.1999, lk 1.
2 ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.
3 KOM(2007)0740.
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LISA: ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS KIRJA 
VORMIS

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Loode-Atlandi 
piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete 
esitamise kohta (uuesti sõnastamine)
KOM(2007) 762 lõplik, 29.11.2007 – 2007/0264 (COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 12. 
detsembril 2007. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivne töörühma koosolek, et arutada kõnealust komisjoni esitatud ettepanekut.

Vaadates läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
sõnastatakse uuesti nõukogu 30. juuni 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2018/93 Loode-Atlandi 
piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise 
kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.
1) Uuesti sõnastamise ettepaneku preambulisse tuleks lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 
1636/2001 põhjenduse 6 tekst kohandatud kujul uue põhjendusena 4, mille sõnastus peaks 
olema järgmine: Mitmed liikmesriigid on taotlenud, et andmeid võiks esitada teistsuguses 
vormis või teistsugusel kandjal, kui on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2018/93 V lisas 
(samaväärne Statlanti küsimustikega). Uue põhjenduse lisamise järel tuleks põhjenduse 4 
numbriks panna 5 ning põhjenduse 5 numbriks 6.
2) Artiklisse 4 tuleks lisada määruse (EÜ) nr 1636/2001 artikli 2 sõnastus kohandatud kujul 
uueks teiseks lõiguks artikli praeguse kahe lõigu vahele. Uue teise lõigu sõnastust muudetakse 
järgmiselt: Liikmesriigid võivad esitada andmeid VI lisas sätestatud vormis.
3) Ingliskeelses versioonis tuleks artikli 6 esimeses lõikes osutatud komitee nimetust Standing 

                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku versioonid inglise, prantsuse ja saksa keeles ning töörühm 
töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.
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Committee on Agricultural Statistic korrigeerida järgmiselt: Standing Committee for 
Agricultural Statistics.
4) V lisa tekst tuleks asendada uue tekstiga, mis hõlmab kahte erinevat lisa, mis on vastavalt 
nummerdatud V ja VI lisaks ja käesolevale arvamusele lisatud. Uuesti sõnastatud ettepaneku 
VI lisa uueks numbriks tuleks VII ning VII lisa uueks numbriks VIII.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi kui need, mis on ettepanekus või käesolevas 
arvamuses sellistena määratletud. Samuti tegi töörühm järelduse, et mis puutub varasemate 
aktide muutmata sätete kodifitseerimisse koos nimetatud sisuliste muudatustega, siis piirdub 
ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi.

C. PENNERA J.-C. PIRIS            M. PETITE
Jurist Jurist Peadirektor
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 2018/93

V LISA

MAGNETKANDJAL ESITATAVATE ANDMETE VORMING

(A) MAGNETKANDJAD

Arvutilindid: Üheksarajaline tihedusega 1 600 või 6 250 bitti tollil ning 
EBCDIC- või ASCII-koodis, eelistatavalt märgendatud. 
Märgendamise korral tuleks lisada faililõpukood.

Disketid: MS-DOS-vormindusega 3,5-tollised 720-kilobaidised või 1,4-
megabaidised disketid või 5,25-tollised 360-kilobaidised või 
1,2-megabaidised disketid.

(B) KOODI VORMING

Andmete edastamiseks kooskõlas artikli 2,1 lõike 1 punktiga a

Baidi number Punkt Märkused

1–4 riik (ISO 3-täheline 
kood)

nt FRA = Prantsusmaa

5–6 Aasta nt 90 = 1990

7–8 FAO püügipiirkond 21 = Loode-Atlandi piirkond

9–15 Rajoon näit 3Pn = NAFO alarajoon 3Pn

16–18 Liigid 3täheline kood

19–26 Saak tonni

Andmete edastamiseks kooskõlas artikli 2 lõike 1 punktiga b

Baidi number Punkt Märkused

1–4 Riik ISO 3täheline kood (näit FRA = 
Prantsusmaa)

5–6 Aasta nt 94 = 1994

7–8 Kuu nt 01 = jaanuar

9–10 FAO püügipiirkond 21 = Loode-Atlandi piirkond

11–18 Rajoon nt 3Pn = NAFO alarajoon 3Pn 
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tähtnumbriline

19–21 Peamised püütavad 
liigid

3täheline kood

22–26 Laeva/püügivahendite 
kategooria

ISSCFG kood (näit OTB2 = 
traallaudadega põhjatraal) 
tähtnumbriline

27–28 Laeva suurusklass ISSCFV kood (näit 04 = 150–499,9 
GT): tähtnumbriline

29–34 Keskmine 
kogumahutavus

tonnid: numbritega

35–43 Mootori keskmine 
võimsus

kilovatid: numbritega

44–45 Arvestatud 
püügikoormusprotsent

numbritega

46–48 Ühik liigi 3täheline kood või püügikoormuse 
kood (nt COD = tursk või A = 
püügikoormus A)

49–56 Andmed saak (tonnides) või püügikoormusühik

Märkused

(a) Arvväljad tuleb joondada paremale ja tühikud lisada nende ette. Kõik 
tärkväljad peavad olema joondatud vasakule ning tühikud peavad olema nende 
järel.

(b) Saak tuleb märkida lossitud saagi eluskaalu ekvivalendina ja lähima tonnini 
ümardatult.

(c) Kogused (baidid 49–56), mis on väiksemad kui pool ühikut, tuleb märkida 
numbriga -1.

(d) Teadmata kogused (baidid 49–56) tuleb märkida numbriga -2.

(e) Riigitähised (ISO koodid):

Belgia BEL

Taani DNK

Saksamaa DEU
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2003. aasta ühinemisakt art 20 ja 
II lisa lk 571

Eesti EST

 2018/93

Kreeka GRC

Hispaania ESP

Prantsusmaa FRA

Iirimaa IRL

Itaalia ITA

2003. aasta ühinemisakt art 20 ja 
II lisa lk 571

Küpros CYP

Läti LVA

Leedu LTU

 2018/93

Luksemburg LUX

2003. aasta ühinemisakt art 20 ja 
II lisa lk 571

Malta MLT

 2018/93

Madalmaad NLD

2003. aasta ühinemisakt art 20 ja 
II lisa lk 571

Poola POL

 2018/93

Portugal PRT
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2003. aasta ühinemisakt art 20 ja 
II lisa lk 571

Sloveenia SVN

1994. aasta ühinemisakt art 29 ja 
I lisa lk 192

Soome FIN

Rootsi SVE

 2018/93

Ühendkuningriik GBR

Inglismaa ja Wales GBRA

Šotimaa GBRB

Põhja-Iirimaa GBRC

_________
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VI LISA

 1636/2001 art 2 ja IV lisa

MAGNETKANDJAL ESITATAVATE ANDMETE VORMING

A. KOODI VORMING

Andmete edastamiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr .../... artikli 2 lõike 1 
punktiga a
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Andmete edastamiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr .../... artikli 2 lõike 1 
punktiga b



PR\720371ET.doc 15/15 PE405.790v01-00

ET


	720371et.doc

