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PR_COD_1app

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

III. Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės Vakarų 
Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugautų žuvų kiekį ir 
žvejybą pateikimo (nauja redakcija)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Bendro sprendimo procedūra. Nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0762),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0444/2007),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę 
(A6-0000/2008),

A. kadangi, pasak Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės 
darbo grupės, svarstomame pasiūlyme nėra jokių esminių pakeitimų, išskyrus atitinkamai 
nurodytus pasiūlyme, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų 
kodifikavimą ir minėtuosius pakeitimus, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus 
tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui tokiam, koks jis yra priimtas atsižvelgiant į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

                                               
1  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi 
jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką2, buvo iš dalies pakeistas 2006 m. liepos 17 d. 
Tarybos sprendimu 2006/512/EB3. Iš dalies pakeisto Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatyta nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu (RPT), taikoma bendro pobūdžio 
priemonėms, skirtoms iš dalies pakeisti neesminėms pagrindinio dokumento, priimto laikantis 
bendro sprendimo procedūros, nuostatoms, be kita ko, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas 
arba papildant dokumentą ir įrašant naujas neesmines nuostatas. 

Atlikusi galiojančių teisės aktų ir tebevykdomų procedūrų patikrinimą4, Europos Komisija, be 
kita ko,  pateikė šį pasiūlymą, kuris buvo pertvarkytas iš kodifikuotos redakcijos į naują 
redakciją, siekiant įtraukti pakeitimus, kurie būtini RPT taikymui.

Pirmininkų sueiga savo 2007 m. gruodžio 12 d. sprendimu paskyrė Teisės reikalų komitetą 
atsakingu komitetu sprendžiant šį komitologijos derinimo procedūros klausimą, o 
specializuotus komitetus – nuomones teikiančiais komitetais. 2008 m. sausio 15 d. Komitetų 
pirmininkų sueiga susitarė dėl Teisės reikalų komiteto ir kitų susijusių komitetų 
bendradarbiavimo tvarkos.

Atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlytas derinimas su RPT baigtas, ir pasitaręs su komitetu, 
atsakingu už atitinkamą sektorių ir už šį klausimą, pranešėjas nesiūlo jokių pakeitimų, 
išskyrus teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės pasiūlytus techninio pobūdžio pakeitimus.

                                               
2 OL C 203, 1999 7 17, p. 1.
3 OL L 200, 2006 7 22, p. 11.
4 COM(2007)0740.
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PRIEDAS: TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS LAIŠKE 
PATEIKTA NUOMONĖ

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės Vakarų Atlante 
žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugautų žuvų kiekį ir žvejybą 
pateikimo (nauja redakcija)
2007 m. lapkričio 29 d. COM(2007) 0762 - 2007/0264 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2007 m. 
gruodžio 12 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis 
pasiūlymas.

Svarstydama5 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama 
nauja redakcija išdėstyti 1993 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2018/93/EEB dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie 
sugautų žuvų kiekį ir žvejybą pateikimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:
1) Komisijos reglamento (EB) Nr. 1636/2001 6 konstatuojamosios dalies tekstas, išskirtas 
pritaikytą tekstą žyminčiomis rodyklėmis, turėtų būti įtrauktas į pasiūlymo dėl išdėstymo 
nauja redakcija preambulę kaip nauja 4 konstatuojamoji dalis, kuri turėtų būti tokia:. „Keletas 
valstybių narių paprašė, kad duomenys būtų teikiami kitokia nei Reglamento (EEB) 
Nr. 2018/93 V priede nustatyta forma arba kitokioje laikmenoje (Statlant klausimynų 
atitikmuo)“. Atsižvelgiant į įtrauktą naują konstatuojamąją dalį, 4 ir 5 konstatuojamosios 
dalys turėtų būti naujai sunumeruotos, t. y. būtų 5 ir 6 konstatuojamosios dalys;
2) Reglamento (EB) Nr. 1636/2001 2 straipsnio tekstas, išskirtas pritaikytą tekstą 
žyminčiomis rodyklėmis, turėtų būti įrašytas į 4 straipsnį kaip nauja antra pastraipa, esanti 
tarp dviejų esamo teksto pastraipų. Ši nauja antra pastraipa turėtų būti tokia: „Valstybės narės 

                                               
5 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
remdamasi anglų k. variantu – pagrindiniu nagrinėto teksto variantu. 
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gali pateikti duomenis pagal formą, kuri išsamiau nurodyta VI priede“;
3) (Šis pakeitimas turi įtakos tik variantui anglų kalba.);
4) V priedo tekstas turėtų būti pakeistas nauju iš dviejų skirtingų priedų, atitinkamai V ir VI, 
sudarytu tekstu, kuris yra pateikiamas kartu. Pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija VI ir 
VII priedai turėtų būti naujai sunumeruoti, t.y. būtų VII ir VIII priedai. 

Išnagrinėjusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė padarė bendrą išvadą, kad pasiūlyme nėra 
esminių pakeitimų, išskyrus nurodytuosius pačiame pasiūlyme ir šioje nuomonėje. Kalbant 
apie nepakeistų ankstesniojo teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, 
konsultacinė darbo grupė nutarė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus 
nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA J. C.  PIRIS            M. PETITE
Juriskonsultas Juriskonsultas            Generalinis direktorius
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V PRIEDAS

DUOMENŲ PATEIKIMO MAGNETINĖSE LAIKMENOSE FORMA 

A) MAGNETINĖS LAIKMENOS

Kompiuterio 
juostos:

Devynių takelių 1600 arba 6250 BPI tankio ir  EBCDIC  arba 
ASCII  kodavimo sistemos, geriau ženklintos. Jei ženklintos, 
turėtų būti pateikiamas rinkmenos pabaigos kodas. 

Lankstieji 
diskeliai:

Parengti MS-DOS formatu, 3,5′′ 720 kilobaitų arba 1,4 
megabaitų arba 5,25′′ 360 kilobaitų ar 1,2 megabaitų diskeliai.

(B) KODAVIMO FORMATAS

Duomenys pateikiami pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą.

Baitų 
numeriai

Punktas Pastabos

1–7 Valstybė (3 raidžių ISO 
kodas)

Pvz., FR = Prancūzija

5–6 Metai Pvz., 90 = 1990 

7–8 Pagrindiniai FAO 
žvejybos rajonai

21 = Šiaurės Vakarų Atlantas

9–15 Kvadratas Pvz., 3Pn = NAFO 3Pn pakvadratis

16–18 Rūšys 3 raidžių kodas

19–26 Sugavimas Tonos

Duomenys pateikiami pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą.

Baitų 
numeriai

Punktas Pastabos

1–4 Valstybė 3 raidžių ISO kodas (pvz., FRA = 
Prancūzija)

5–6 Metai Pvz., 94 = 1994 

7–8 Mėnuo Pvz., 01 = sausis
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9–10 Pagrindiniai FAO 
žvejybos rajonai

21 = Šiaurės Vakarų Atlantas

11–18 Kvadratas Pvz., 3Pn = NAFO 3Pn pakvadratis: 
tekstinis ženklas

19–21 Pagrindinės gaudomų 
žuvų rūšys

3 raidžių kodas

22–26 Laivo / žvejybos įrankio 
kategorija

ISSCFG kodas (pvz., 0TB2 = dugninis 
tralas su kėtoklėmis): tekstinis ženklas

27–28 Laivo dydžio klasė ISSCFV kodas (pvz., 04 = 150–499,9 
bendrosios talpos): tekstinis ženklas

29–34 Vidutinė registrinė laivo 
talpa

Tonos: skaitmeninis ženklas

35–43 Vidutinė variklio galia Kilovatai: skaitmeninis ženklas

44–45 Įvertintos žvejybinės 
pastangos dalis

Skaičiai

46–48 Vienetas Žuvies rūšies 3 raidžių kodas arba 
žvejybos pastangos klasifikatorius 
(pvz., COD = Atlanto menkė arba A = 
žvejybos pastanga, matuojama 
A kategorijos vienetu)

49–56 Duomenys Sugavimas (metrinėmis tonomis) arba 
žvejybos pastangos vienetu

Pastabos

a) Visi skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti priekiniais tarpais iš dešinės. 
Visi abėcėliniai-skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti galiniais tarpais iš 
kairės.

b) Turi būti nurodytas gyvasis į krantą iškrautų sugautų žuvų svoris, apvalintas iki 
metrinės tonos.

c) Kiekiai (19–26 baitai), mažesni už pusę matavimo vieneto, turėtų būtų nurodyti 
kaip „– 1“.

d) Nežinomi kiekiai (19–26 baitai) turėtų būti nurodyti kaip „– 2“.

e) Valstybių kodai (ISO kodai):

Belgija BEL
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Danija DNK

Vokietija DEU

2003 m. Stojimo akto 20 
straipsnis ir II priedas, p. 571.

Estija EST

 2018/93

Graikija GRC

Ispanija ESP

Prancūzija FRA

Airija IRL

Italija ITA

2003 m. Stojimo akto 20 
straipsnis ir II priedas, p. 571.

Kipras CYP

Latvija LVA

Lietuva LTU

 2018/93

Liuksemburgas LUX

2003 m. Stojimo akto 20 
straipsnis ir II priedas, p. 571.

Malta MLT

 2018/93

Nyderlandai NLD
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2003 m. Stojimo akto 20 
straipsnis ir II priedas, p. 571.

Lenkija POL

 2018/93

Portugalija PRT

2003 m. Stojimo akto 20 
straipsnis ir II priedas, p. 571.

Slovėnija SVN

2003 m. Stojimo akto 29 
straipsnis ir II priedas, p. 192.

Suomija FIN

Švedija SVE

 2018/93

Jungtinė Karalystė GBR

Anglija ir Velsas GBRA

Škotija GBRB

Šiaurės Airija GBRC

_________
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VI PRIEDAS

1636/2001 2 straipsnis ir IV 
priedas

DUOMENŲ PATEIKIMO MAGNETINĖSE LAIKMENOSE FORMA 

A. KODAVIMO FORMATAS

Duomenys pateikiami pagal Reglamento (EB) Nr. …/… 2 straipsnio 1 dalies a 
punktą
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Duomenys pateikiami pagal Reglamento (EB) Nr. …/… 2 straipsnio 1 dalies b 
punktą
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