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PR_COD_1app

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és 
tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Együttdöntési eljárás - átdolgozás)

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0762),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-
0444/2007),

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra,1

– tekintettel eljárási szabályzata 80. cikke (a) bekezdésére és 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló munkacsoport 
szerint a kérdéses javaslat a javaslatban azonosítottakon kívül más lényeges módosítást 
nem tartalmaz, és mivel a korábbi jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezéseinek e 
módosításokkal együtt történő kodifikációja tekintetében a javaslat a meglévő szövegek 
lényegi módosítása nélküli egyszerű kodifikációját tartalmazza,

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
1  OJ C 77, 28.3.2002, p.1.
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INDOKOLÁS

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot 2 a 2006. július 17-i 
2006/512/EK tanácsi határozat módosította.3. A módosított 1999/468/EK határozat 5a. cikke 
új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást vezetett be azon általános hatályú 
intézkedések esetében, amelyek az együttdöntéssel elfogadott alapvető jogi aktusok nem 
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését 
vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

A jelenleg hatályos jogszabályok és a folyamatban lévő jogalkotási eljárások áttekintését 
követően4, az Európai Bizottság bemutatta egyebek mellett a jelen átdolgozásra irányuló 
javaslatot, amely az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak való 
megfelelés miatt szükséges kiigazítások beillesztése érdekében eredetileg kodifikációra 
irányult.

2007. december 12-i határozatában az Elnökök Értekezlete a Jogi Bizottságot jelölte ki 
illetékes bizottságnak a „komitológiai kiigazítás” tárgyában, míg a szakbizottságokat 
véleménynyilvánításra kérte fel. A Bizottsági Elnökök Értekezlete 2008. január 15-én 
megállapodott a Jogi Bizottság és a többi érintett bizottság közötti együttműködés 
módjában.

Tekintettel arra a tényre, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz való 
javasolt igazítás teljes, az ügyért felelős bizottság megkérdezése alapján az előadó a Jogi 
Szolgálat tanácsadó munkacsoportja által ajánlott technikai kiigazításokon kívül nem javasol 
más módosítást.

                                               
2 HL C 203., 1999.7.17., 1. o.
3 HL L 200., 1997.3.3., 11. o.
4 COM(2007) 0740.
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MELLÉKLET: LEVÉLKÉNT MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNY A JOGI 
SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT RÉSZÉRŐL

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT
TANÁCS
BIZOTTSÁG

Az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi 
statisztikájának benyújtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (átdolgozott változat)
COM(2007) 762 2007.11.29-i végleges - 2007/0264 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság megfelelő jogi szolgálatából álló tanácsadó munkacsoport 
2007. szeptember 12-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja a Bizottság által 
benyújtott fentnevezett javaslatot.

Ezen az ülésen5, az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és 
tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EGK tanácsi 
rendeletet átdolgozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata 
során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján a következőket állapította meg:
1) Az átdolgozott változat preambulumába új (4) preambulumbekezdésként kiigazított 
formában be kell illeszteni az 1636/2001/EK bizottsági rendelet (6) preambulumbekezdését, 
amely az következőképp hangzik: „Néhány tagállam kérte, hogy a 2018/93/EGK rendelet V. 
mellékletében meghatározott formától eltérő formában vagy más adathordozó alkalmazásával 
nyújthasson be adatokat (amelyek megfelelnek a Statlant kérdőívnek).” Az új
preambulumbekezdés beillesztéséből kifolyólag a (4) és (5) preambulumbekezdéseket (5) és 
(6) preambulumbekezdéssé kell újraszámozni.
2) A 4. cikk jelenlegi két bekezdése közé új második bekezdésként kiigazított formában be 
kell illeszteni az 1636/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikkét. Ezen új bekezdés szövege a 
következõ: „A tagállamok a VI. mellékletben részletezett formátumnak megfelelően 
nyújthatják be az adatokat.”
                                               
5 A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt 

rendelkezésre, az angol nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a kérdéses szöveg eredeti 
nyelvi változata.
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3) Az 6. cikk (1) bekezdés angol változatában a „Standing Committee on Agricultural 
Statistics” kifejezést (Agrárstatisztikai Állandó Bizottság) a „Standing Committee for 
Agricultural Statistics” kifejezéssel kell helyettesíteni (a módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti).
4) Az V. melléklet szövegét új, két különböző mellékletre (V. és VI. mellékletek) osztott 
szöveggel kell helyettesíteni, amelyek szövege lentebb olvasható. Az átdolgozott javaslatban 
VI. és VII. számmal szereplő mellékleteket VII. és VIII. mellékletté kell átszámozni.

Ennélfogva a javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat nem tartalmaz más lényegi módosításokat az 
abban, illetve a jelen véleményben található módosításokon kívül. A tanácsadó munkacsoport 
továbbá a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal 
való egységes szerkezetbe foglalásának vonatkozásában azt a következtetést vonta le, hogy a 
javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza azok 
érdemi változtatása nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS            M. PETITE
jogtanácsos jogtanácsos            főigazgató
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 2018/93

V. MELLÉKLET

AZ ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK 
FORMÁTUMA

A) MÁGNESES ADATHORDOZÓ

Mágnesszalagok: Kilencsávos, 1600 vagy 6250 BPI sűrűségű, ASCII vagy 
EBCDIC kódolású, lehetőleg címkézve. Ha van címke, akkor 
az állományzáró kódját fel kell tüntetni.

Floppylemezek: MS-DOS formázott, 3,5′ méretű, 720 kB vagy 1,4 MB 
kapacitású, vagy 5,25′ méretű, 360 KB vagy 1,2 MB kapacitású 
lemezek.

B) KÓDOLÁSI FORMÁTUM

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatszolgáltatás esetén

Bájtok száma Tétel Megjegyzés

1–4 Ország (3 betűjelből álló 
ISO-országkód)

például: FR = Franciaország

5–6 Év például: 90 = 1990

7–8 Fő FAO halászterület 21 = Északnyugat-atlanti terület

9–15 Körzet például: 3 Pn = 3 Pn NAFO szerinti 
alkörzet

16–18 Halfaj 3 betűjelből álló azonosító

19–26 Fogás tonna

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti adatszolgáltatás esetén

Bájtok száma Tétel Megjegyzés

1–4 Ország 3 betűjelből kód (például: FRA = 
Franciaország)

5–6 Pénzügyi év [n] például: 94 = 1994

7–8 Hónap például: 01 = január
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9–10 Fő FAO halászterület 21 = Északnyugat-atlanti terület

11–18 Körzet például: 3 Pn = 3 Pn NAFO szerinti 
alkörzet alfanumerikus

19–21 Fő keresett halfaj 3 betűjelből álló azonosító

22–26 Hajó/halászfelszerelés-
kategória

ISSCFG kód (pl. OTB2 = Feszítőlapos 
fenékvonóháló) alfanumerikus

27–28 Hajóméret-osztály ISSCFV kód (pl. 04 = 150-499,9 GT) 
alfanumerikus

29–34 Átlagos bruttó 
űrtartalom

Tonnában: numerikus

35–43 Átlagos teljesítmény Kilowattban: numerikus

44–45 A becsült erőkifejtés 
százalékaránya

Numerikus

46–48 Egység A faj vagy az erőkifejtés 3 betűjelből 
álló azonosítója (pl. COD = tőkehal 
vagy A. = A. erőkifejtés mérés)

49–56 Adatok Fogás (tonnában) vagy erőkifejtési 
egység

Megjegyzés

a) A numerikus mezőket elöl üres helyekkel, jobbra kell igazítani. Az összes 
alfanumerikus mezőt balra kell igazítani, hátul üres helyekkel.

b) A fogást a kirakodott mennyiség élősúly egyenértékében kell feljegyezni, 
tonnára kerekítve.

c) A fél egységnél kisebb mennyiségeket (49–56 bájt) „– 1”-ként kell rögzíteni.

d) Az ismeretlen mennyiségeket (49–56 bájt) „– 2”-ként kell feljegyezni.

e) Országkódok (ISO-kód):

Belgium BEL

Dánia DNK

Német Szövetségi 
Köztársaság

DEU
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2003. évi csatlakozási okmány, 
20. cikk és II. melléklet, 571. o.

Észtország EST

 2018/93

Görögország GRC

Spanyolország ESP

France FRA

Írország IRL

Olaszország ITA

2003. évi csatlakozási okmány, 
20. cikk és II. melléklet, 571. o.

Ciprus CYP

Lettország LVA

Litvánia LTU

 2018/93

Luxembourg LUX

2003. évi csatlakozási okmány, 
20. cikk és II. melléklet, 571. o.

Málta MLT

 2018/93

Hollandia NLD

2003. évi csatlakozási okmány, 
20. cikk és II. melléklet, 571. o.

Lengyelország POL
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 2018/93

Portugália PRT

2003. évi csatlakozási okmány, 
20. cikk és II. melléklet, 571. o.

Szlovénia SVN

1994. évi csatlakozási okmány, 
29. cikk és I. melléklet, 192. o.

Finnország FIN

Svédország SVE

 2018/93

Egyesült Királyság GBR

Anglia és Wales SWE

Scotland TUR

Northern Ireland GBR
_________
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VI. MELLÉKLET

1636/2001 2. cikk és 
IV. melléklet

AZ ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ 
BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

A. KÓDOLÁSI FORMÁTUM

A …./…/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
adatszolgáltatás esetén

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában, az adatmezőket kettősponttal (:) 
elválasztva kell benyújtani. Az összes adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező Megjegyzések

Ország 3 betűjelből álló (például:
FRA = Franciaország)

Év például: 2001 vagy 01

Fő FAO halászterület 21. = Északnyugat-atlanti terület

Körzet például: 3 Pn. = 3 Pn. NAFO alkörzet

Halfaj 3 betűjelből álló azonosító

Fogás Tonnában

A …./…/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
adatszolgáltatás esetén

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában, az adatmezőket kettősponttal (:) 
elválasztva kell benyújtani. Az összes adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező Megjegyzés

Ország 3 betűjelből kód (például: FRA =
Franciaország)

Év például: 0001 vagy 2001 a 2001. év esetében

Hónap például: 01 = január

Fő FAO halászterület 21. = Északnyugat-atlanti terület
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Körzet például: 3 Pn. = 3 Pn. NAFO alkörzet

Fő keresett halfaj 3 betűjelből álló azonosító

Hajó/halászfelszerelés-kategória ISSCFG kód (pl. 0TB2 = feszítőlapos 
fenékvonóháló)

Hajóméret-osztály ISSCFV kód (pl. 04 = 150-499,9 GT)

Átlagos bruttó űrtartalom Tonnában

Átlagos teljesítmény Kilowattban

A becsült erőkifejtés százalékaránya Numerikus

Egység A faj vagy az erőkifejtés 3 betűjelből álló 
azonosítója (pl. COD = tőkehal vagy A. = A. 
erőkifejtés mérés)

Adatok Fogás (tonnában) vagy erőkifejtési egység

a) A fogást a kirakodások élősúly egyenértékében kell rögzíteni tonnára kerekítve.

b) Országkódok:

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Izland

Olaszország

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IS

IT
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Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Norvégia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovák Köztársaság

Finnország

Svédország

Törökország

Egyesült Királyság

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

NO

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

TR

UK

B. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ
Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbítani (például e-
mailhez csatolt fájlban).
Ennek hiányában 3,5′′ méretű floppy lemezen is be lehet nyújtani az adatokat.

_________
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