
PR\720371LV.doc 1/15 PE405.790v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Juridiskā komiteja

2007/0264(COD)

5.5.2008

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā 
dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par 
nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: József Szájer



PE405.790v01-00 2/15 PR\720371EN.doc

LV

PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas 
zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas 
intensitāti (pārstrādāta versija)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0762),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 281. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedza priekšlikumu (C6-0444/2007),

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 80.a pantu un 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu 
(A6-0000/2008),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas viedokli šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz 
iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu un šo grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir 
iekļauta vienkārši pastāvošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OJ C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1, grozīja ar Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Lēmumu 2006/512/EK2. Ar grozītā Lēmuma 1999/486/EK 5.a pantu ieviesa jaunu regulatīvās 
kontroles procedūru vispārējiem pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus saskaņā ar 
koplēmumu pieņemta pamatakta elementus, tostarp svītrot dažus šādus elementus vai 
papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus.

Pēc pastāvošo tiesību aktu un notiekošo procedūru novērtēšanas3 Eiropas Komisija cita starpā 
iesniedza šo pārstrādāšanas priekšlikumu, kas ir pārveidots kodifikācijas gaitā ar mērķi iekļaut 
grozījumus, kas nepieciešami, ievērojot regulatīvo kontroles procedūru.

Priekšsēdētāju konference ar 2007. gada 12. decembra lēmumu šo „komitoloģijas 
pielāgošanu” uzticēja Juridiskajai komitejai kā vadošajai komitejai un specializētajām 
komitejām uzdeva atzinumu sniegšanu. Komiteju priekšsēdētāju konferencē 2008. gada 
15. janvārī panāca vienošanos par Juridiskās komitejas un pārējo iesaistīto komiteju 
sadarbības veidiem.

Ievērojot to, ka ir pabeigta ierosinātā pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai un pēc 
apspriešanās ar atbildīgo komiteju, kura atbild par šo lietu, referents nepiedāvā citus 
grozījumus, kā tikai juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteiktos pielāgojumus.

                                               
1 OV C 203, 17.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.
3 COM(2007)0740.
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PIELIKUMS — JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS 
ATZINUMS VĒSTULES FORMĀ

ATZINUMS

INFORMĀCIJA EIROPAS PARLAMENTAM,
PADOMEI,
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas zvejo 
Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti 
(Pārstrādāta versija)
COM(2007) 762 galīgā redakcija, 29.11.2007 – 2007/0264 (COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido 
attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, tikās 2007. gada 
12. decembrī, lai izskatītu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru 
pārstrādā Padomes 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2018/93 par to, kā dalībvalstis, 
kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti, 
konsultatīvā darba grupa vienojās par šādu risinājumu.
1) Pārstrādājamā teksta preambulā piemērotā veidā kā jauns 4. apsvērums ir jāiekļauj Regulas 
(EK) Nr. 1636/2001 6. apsvērums, kura teksts ir šāds: „Vairākas dalībvalstis ir pieprasījušas 
datu iesniegšanu citā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nekā izklāstīts Regulas (EEK) 
Nr. 2018/93 V pielikumā (ekvivalents iepriekš minētajām aptaujas lapām Statlant).” Līdz ar 
šā jaunā apsvēruma iekļaušanu, 4. apsvērums kļūst par 5. apsvērumu un 5. apsvērums — par 
6. apsvērumu.
2) Regulas 4. pantā piemērotā veidā kā jaunu otro daļu starp divām šā panta pašreizējām 
daļām iekļauj Regulas (EK) Nr. 1636/2001 2. panta tekstu. Otrā punkta teksts ir šāds: 
„Dalībvalstis var iesniegt datus tādā formā, kas izklāstīta šīs regulas IV pielikumā.”
3) [Angļu valodas versijas] 6. panta 1. punktā teksts „Standing Committee on Agricultural 

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versija angļu, franču un vācu valodā, bet tā strādāja ar 
tekstu angļu valodā, jo tā ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.
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Statistics” ir jāmaina uz „Standing Committee for Agricultural Statistics”.
4) V pielikuma teksts ir jāaizstāj ar jaunu tekstu, kas sastāv no diviem pielikumiem, t.i., no V 
un VI pielikuma, kas ir pievienoti šim dokumentam. Pārstrādāšanas priekšlikuma VI 
pielikumam ir jākļūst par VII pielikumu un VII pielikumam — par VIII pielikumu.

Rezultātā priekšlikuma izskatīšana ļāva Konsultatīvajai darba grupai bez domstarpībām 
secināt, ka priekšlikums nesatur nekādus būtiskus grozījumus, izņemot tos, kas identificēti par 
tādiem priekšlikumā vai šajā atzinumā. Konsultatīvā darba grupa saistībā ar to, ka šie būtiskie 
grozījumi neizmainīja iepriekšējā tiesību akta normu kodifikāciju, secināja arī, ka šajā 
priekšlikumā ir iekļauta vienkārši pastāvošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību.

C. Pennera J.-C. Piris            M. Petite
juriskonsults juriskonsults            ģenerāldirektors
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 2018/93

V PIELIKUMS

FORMA, KĀDĀ DATI IESNIEDZAMI MAGNĒTISKOS DATU NESĒJOS

(A) MAGNĒTISKIE DATU NESĒJI

Datora lentes: Deviņu celiņu lentes ar blīvumu 1600 vai 6250 BPI un 
EBCDIC vai ASCII kodu, vēlams ar marķējumu. Ja tās ir 
marķētas, ir jāpievieno datnes beigu kods.

Disketes: MS-DOS formatētas 3,5' 720 kilobaitu vai 1,4 megabaitu 
disketes, vai 5,25' 360 kilobaitu vai 1,2 megabaitu disketes.

(B) KODĒŠANAS FORMA

Iesniegšanai saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām

Pozīcijas nr. Postenis Piezīmes

1 līdz 4 Valsts (ISO 3 burtu 
kods)

Piem., FRA = Francija 

5 līdz 6 Gads piem., 90 = 1990

7 līdz 8 FAO galvenais zvejas 
apgabals

21 = Ziemeļrietumu Atlantija

9 līdz 15 Zvejas rajons Piem., 3 Pn = NAFO zvejas apakšrajons 
„3 Pn”

16 līdz 18 Suga 3 burtu identifikators

19 līdz 26 Nozveja Tonnas

Iesniegšanai saskaņā ar 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām

Pozīcijas nr. Postenis Piezīmes

1 līdz 4 Valsts ISO 3 burtu kods (piem., FRA = 
Francija)

5 līdz 6 Gads Piem., 94 = 1994

7 līdz 8 Mēnesis Piem., 01 = janvāris

9 līdz 10 FAO galvenais zvejas 
apgabals

21 = Ziemeļrietumu Atlantija
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11 līdz 18 Zvejas rajons Piem., 3 Pn = NAFO apakšrajons “3 
Pn”: burtu un ciparu

19 līdz 21 Galvenās zvejojamās 
sugas

3 burtu identifikators

22 līdz 26 Kuģa / zvejas rīku 
kategorija

ISSCFG kods (piem., 0TB2 – grunts 
otertralis): burtu un ciparu

27 līdz 28 Kuģa klase pēc tā izmēra ISSCFV kods (piem., 04 = 150-499,9 
GT): burtu un ciparu

29 līdz 34 Vidējā bruto tonnāža Tonnas: cipariem

35 līdz 43 Vidējā dzinēja jauda Kilovati: cipariem

44 līdz 45 Aplēstā intensitāte 
procentuālā izteiksmē

Cipariem

46 līdz 48 Vienība Sugu 3 burtu identifikators vai 
intensitātes identifikators (piem., COD 
= menca, vai A = zvejas intensitātes 
mērs A)

49 līdz 56 Dati Nozvejas (tonnās) vai intensitātes 
vienība

Piezīmes:

(a) Visas ciparu pozīcijas ir līdzinātas pa labi, neaizpildītās pozīcijas atrodas pirms 
aizpildītajām. Visas burtciparu pozīcijas ir līdzinātas pa kreisi, neaizpildītās 
pozīcijas atrodas pēc aizpildītajām.

(b) Nozvejas datus iegrāmato kā dzīvsvaru, kas vienāds ar izkrautajiem vai 
pārkrautajiem daudzumiem, noapaļojot līdz tonnai.

(c) Daudzumus (pozīcija 49 līdz 56), kas mazāki par pusi vienības, iegrāmato kā 
„–1”.

(d) Nezināmu daudzumu (pozīcija 49 līdz 56) iegrāmato kā „–2”.

(e) Valstu (un zemju) kodi ( ISO kodi):

Beļģija BEL

Dānija DNK

Vācija FR DEU
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2003. gada Pievienošanās akts, 
20. pants un II pielikums, 571. lpp.

Igaunija EST

 2018/93

Grieķija GRC

Spānija ESP

Francija FRA

Īrija IRL

Itālija ITA

2003. gada Pievienošanās akts, 
20. pants un II pielikums, 571. lpp.

Kipra CYP

Latvija LVA

Lietuva LTU

 2018/93

Luksemburga LUX

2003. gada Pievienošanās akts, 
20. pants un II pielikums, 571. lpp.

Malta MLT

 2018/93

Nīderlande NLD

2003. gada Pievienošanās akts, 
20. pants un II pielikums, 571. lpp.

Polija POL

 2018/93

Portugāle PRT



PE405.790v01-00 12/15 PR\720371EN.doc

LV

2003. gada Pievienošanās akts, 
20. pants un II pielikums, 571. lpp.

Slovēnija SVN

1994. gada Pievienošanās akts, 
29. pants un I pielikums, 192. lpp.

Somija FIN

Zviedrija SVE

 2018/93

Apvienotā Karaliste GBR

Anglija un Velsa GBRA

Skotija GBRB

Ziemeļīrija GBRC

_________
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VI PIELIKUMS

1636/2001 2. pants un 
IV pielikums

FORMĀTS, KĀDĀ IESNIEDZAMI DATI UZ MAGNĒTISKIEM 
NESĒJIEM

A. KODĒŠANAS FORMA

Iesniegšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/… 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu
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Iesniegšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/… 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu
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