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PR_COD_1app

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantilla 
kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen 
toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0762),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0444/2007),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. 
marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a artiklan ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kalatalousvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista 
yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan kyseinen ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja on aikaisemman 
säädöksen muuttumattomina säilyvien säännösten säännönmukainen kodifiointi, jolla ei 
muuteta kyseisten säännösten asiasisältöä,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten perusteella;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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PERUSTELUT

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 
tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY2 on muutettu 17.  heinäkuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 2006/512/EY3. Muutetun päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa otettiin 
käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Tätä menettelyä käytetään päätettäessä 
sellaisista laajakantoisista toimenpiteistä, joilla muutetaan yhteispäätösmenettelyä noudattaen 
annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai 
täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia. 

Nykyisen lainsäädännön ja vireillä olevien menettelyjen läpikäynnin4 jälkeen komissio teki 
muun muassa tämän kodifioinnista siirretyn uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen, jotta 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtymiseksi tarvittavat tarkistukset voidaan ottaa 
mukaan.

Puheenjohtajakokous nimesi 12. joulukuuta 2007 tekemällään päätöksellä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan komiteamenettelyyn mukauttamisesta vastaavaksi valiokunnaksi ja 
asianomaiset erityisvaliokunnat neuvoa antaviksi valiokunniksi. Valiokuntien 
puheenjohtajakokous sopi 15. tammikuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokunnan ja 
muiden valiokuntien välisen yhteistyön muodoista.

Koska ehdotettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtyminen on suoritettu 
loppuun, ja asiasta vastaavan valiokunnan kuulemisen jälkeen esittelijä ei ehdota yhtään 
tarkistusta oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän ehdottamien teknisten 
mukautusten lisäksi. 

                                               
2 EYVL C 203, 17.7.1999, s. 1.
3 EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
4 KOM(2007)0740.
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LIITE: OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN 
RYHMÄN LAUSUNTO KIRJEEN MUODOSSA

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Luoteis-Atlantilla kalastavien 
jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen 
toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)
KOM(2007)0762, 29.11.2007 - 2007/0264 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva 
neuvoa-antava ryhmä kokoontui 12. joulukuuta 2007 käsittelemään muun muassa edellä 
mainittua komission tekemää ehdotusta.

Käsitellessään kyseisessä kokouksessa5 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen 30 päivänä kesäkuuta 1993 annettu neuvoston asetus 
(ETY) N:o 2018/93 Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja 
kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta, ryhmä totesi yksimielisesti seuraavaa.
1) Komission asetuksen (EY) N:o 1636/2001 johdanto-osan 6 kappaleen teksti olisi 
sisällytettävä muokatussa muodossa uudelleenlaaditun toisinnon johdanto-osaan uutena 
johdanto-osan 4 kappaleena siten, että sen sanamuoto on seuraava: "Useat jäsenvaltiot ovat 
pyytäneet saada toimittaa tiedot muussa kuin asetuksen (ETY) N:o 2018/93 liitteessä V 
täsmennetyssä muodossa tai muulla välineellä (vastaa Statlant-kyselylomaketta)". Uuden 
johdanto-osan kappaleen lisäyksestä seuraa, että johdanto-osan 4 kappaleesta tulee 5 kappale 
ja johdanto-osan 5 kappaleesta tulee 6 kappale.
2) Asetuksen (EY) N:o 1636/2001 2 artiklan sanamuoto olisi sisällytettävä muokatussa 
muodossa 4 artiklaan uutena toisena kohtana artiklan tämänhetkisten kahden kohdan väliin. 
Kyseinen uuden toisen kohdan sanamuoto on seuraava: "Jäsenvaltiot voivat toimittaa tiedot 
                                               
5 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. 
Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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tämän asetuksen liitteen IV mukaista muotoa noudattaen".
3) 6 artiklan 1 kohdan sanamuotoa "Standing Committee on Agricultural Statistics" olisi 
muutettava muotoon "Standing Committee for Agricultural Statistics" (Muutos ei vaikuta 
suomenkieliseen versioon).
4) Liitteen V teksti olisi korvattava uudella tekstillä, joka koostuu kahdesta eri liitteestä eli 
liitteistä V ja VI ja joka on tämän asiakirjan liitteenä. Uudelleenlaaditun toisinnon liite VI 
olisi muutettava liitteeksi VII, ja liite VII olisi muutettava liitteeksi VIII.

Näin ollen ehdotusta tarkasteltuaan työryhmä totesi yksimielisesti, että ehdotukseen ei sisälly 
tässä lausunnossa yksilöityjen muutosten lisäksi muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia. 
Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä 
asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi 
nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies Pääjohtaja
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 2018/93

LIITE V
TIETOJEN TOIMITTAMINEN MAGNEETTISILLA TIETOVÄLINEILLÄ

(A) MAGNEETTISET TIETOVÄLINEET

Tietokonenauhat: Yhdeksän uraa, joiden tiheys 1 600 tai 6 250 BPI; ja EBCDIC 
tai ASCII koodaus, mieluiten nimiöimätön. Mikäli nimiöity, 
tulisi myös tiedoston loppumerkistä ilmoittaa.

Levykkeet: MS-DOS-formatoidut 3,5″ 720 Kb tai 1,4 MB:n levykkeet tai 
5,25″ 360 K tai 1,2 MB:n levykkeet.

(B) TIETUEEN RAKENNE
Tietojen toimittamiseksi 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

Tavut n:ot Tiedot Huomautukset

1—4 Maa (ISO 
3-kirjainkoodi)

esim. FRA = RANSKA

5—6 Vuosi esim. 90 = 1990

7—8 FAO-pääkalastusalue 21 = Luoteis-Atlantti

9—15 Alue esim. 3 Pn = NAFO-osa-alue 3 Pn

16—18 Laji 3-kirjaiminen tunnus

19—26 Saalis tonnia

Tietojen toimittamiseksi 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti

Tavut n:ot Tiedot Huomautukset

1—4 Maa ISO 3 -kirjainkoodi (esim. 
FRA = RANSKA)

5—6 Vuosi esim. 94 = 1994

7—8 Kuukausi esim. 01 = tammikuu

9—10 FAO-pääkalastusalue 21 = Luoteis-Atlantti

11—18 Alue esim. 3 Pn = NAFO-osa-alue 3 Pn: 
alfanumeerinen
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19—21 Tärkein pyydettävä laji 3-kirjaiminen tunnus

22—26 Alus-/pyydysluokka ISSCFG-koodi (esim. OTB2 = Troolit 
(perästä vedettävät)): alfanumeerinen

27—28 Aluksen kokoluokka ISSCFV-koodi (esim. 04 = 150.499,9 
GT): alfanumeerinen

29—34 Keskimääräinen tonnisto Tonneja: numeerinen

35—43 Moottorin 
keskimääräinen teho

Kilowatteja: numeerinen

44—45 Arvioitu 
pyyntiponnistusprosentti

Numeerinen

46—48 Tietojen tyyppi Lajin tai pyyntiponnistuksen 3-
kirjaiminen tunnus (esim. COD = 
turska, A = pyyntiponnistus A)

49—56 Tiedot Saalis (tonnia) tai 
pyyntiponnistusyksikkö

Huomautukset
(a) Kaikki numeeriset kentät tulisi tasata oikealle ja aloittaa tyhjämerkillä. Kaikki 

alfanumeeriset kentät tulisi tasata vasemmalle ja osoittaa loppuun tulevalla 
tyhjämerkillä.

(b) Saalis tulee ilmoittaa maihintuotuna elopainona pyöristettynä lähimpään 
tonniin.

(c) Määrät (tavut 49—56), jotka ovat alle puolen yksikön on merkittävä ’−1’.
(d) Tuntemattomat määrät (bitit 49—56) on merkittävä ’−2’.

(e) Maakoodit (ISO-koodit):

Belgia BEL

Tanska DNK

Saksa FR DEU

vuoden 2003 liittymisasiakirjan 
20 art. ja liite II, s. 571

Viro EST

 2018/93

Kreikka GRC

Espanja ESP

Ranska FRA
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Irlanti IRL

Italia ITA

vuoden 2003 liittymisasiakirjan 
20 art. ja liite II, s. 571

Kypros CYP

Latvia LVA

Liettua LTU

 2018/93

Luxemburg LUX

vuoden 2003 liittymisasiakirjan 
20 art. ja liite II, s. 571

Malta MLT

 2018/93

Alankomaat NLD

vuoden 2003 liittymisasiakirjan 
20 art. ja liite II, s. 571

Puola POL

 2018/93

Portugali PRT

vuoden 2003 liittymisasiakirjan 
20 art. ja liite II, s. 571

Slovenia SVN

vuoden 1994 liittymisasiakirjan 
29 art. ja liite I, s. 192

Suomi FIN

Ruotsi SVE
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 2018/93

Yhdistynyt Kuningaskunta GBR

Englanti & Wales GBRA

Skotlanti GBRB

Pohjois-Irlanti GBRC

_________
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LIITE VI

 1636/2001 2 art. ja liite IV

TIETOJEN TOIMITTAMINEN MAGNEETTISILLA 
TIETOVÄLINEILLÄ

A. TIETUEEN RAKENNE

Tietojen toimittamiseksi asetuksen (EY) N:o …/… 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti

Tiedot olisi toimitettava vaihtelevan pituisina tietueina siten, että tietueen kenttien välissä on 
kaksoispiste (:). Jokaiseen tietueeseen olisi sisällytettävä seuraavat kentät:

Kenttä Huomautukset

Maa ISO 2 kirjainkoodi (esim. FR = Ranska

Vuosi esim. 2001 tai 01

FAO pääkalastusalue 21 = Luoteis-Atlantti

Alue esim. 3 P n = NAFOn osa-alue 3 P n

Laji 3-kirjaiminen tunnus

Saalis tonnia
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Tietojen toimittamiseksi asetuksen (EY) N:o …/… 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti

Tiedot olisi toimitettava vaihtelevan pituisina tietueina siten, että tietueen kenttien välissä on 
kaksoispiste (:). Jokaiseen tietueeseen olisi sisällytettävä seuraavat kentät:

Kenttä Huomautukset

Maa ISO 2 -kirjainkoodi (esim. FR = Ranska)

Vuosi esim. 0001 tai 2001 = vuosi 2001

Kuukausi esim. 01 = tammikuu

FAO pääkalastusalue 21 = Luoteis-Atlantti

Alue esim. 3 P n = NAFOn osa-alue 3 P n

Tärkein pyydettävä laji 3-kirjaiminen tunnus

Alus-/pyydysluokka ISSCFG-koodi (esim. OTB2 = Troolit (perästä 
vedettävät))

Aluksen kokoluokka ISSCFV-koodi (esim. 04 = 150.499,9 GT):

Keskimääräinen tonnisto Tonneja

Moottorin keskimääräinen teho Kilowatteja

Arvioitu pyyntiponnistusprosentti Numeerinen

Tietojen tyyppi Lajin tai pyyntiponnistuksen 3-kirjaiminen tunnus 
(esim. COD = turska, A = pyyntiponnistus A)

Tiedot Saalis (tonnia) tai pyyntiponnistusyksikkö

a) Saalis on ilmoitettava maihintuotuna elopainona, joka on pyöristetty lähimpään 
tonniin.
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b) Maakoodit:
Belgia

Bulgaria
Tšekki

Tanska
Saksa

Viro
Kreikka

Espanja
Ranska

Irlanti
Islanti

Italia
Kypros

Latvia
Liettua

Luxemburg
Unkari

Malta
Alakomaat

Norja
Itävalta

Puola
Portugali

Romania
Slovenia

Slovakia
Suomi

Ruotsi
Turkki

Yhdistynyt Kuningaskunta

BE

BG
CZ

DK
DE

EE
EL

ES
FR

IE
IS

IT
CY

LV
LT

LU
HU

MT
NL

NO
AT

PL
PT

RO
SI

SK
FI

SE
TR

UK

B. TAPA, JOLLA TIEDOT TOIMITETAAN EUROOPAN KOMISSIOLLE

Tiedot olisi toimitettava sähköisessä muodossa (esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona), 
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mikäli mahdollista.
Jos tämä ei ole mahdollista, hyväksytään tietojen toimittaminen 3,5" HD -levykkeellä.

_____________


