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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i 
działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-
zachodnim Atlantyku (przekształcenie)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0762),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0444/2007),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1, 

– uwzględniając art. 80a oraz art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Rybołówstwa 
(A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że 
przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te 
określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji 
niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi 
wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1. zatwierdza wniosek Komisji dostosowany do zaleceń grupy konsultacyjnej służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

                                               
1  Dz.U. C 77 z 28.03.2002, s. 1.
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UZASADNIENIE

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji2 została zmieniona decyzją Rady 
2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r.3 Artykuł 5a zmienionej decyzji 1999/468/WE 
wprowadził nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą (PRPK) w dziedzinie „środków 
o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego 
przyjętego zgodnie z procedurą współdecyzji, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z 
tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów”. 
W wyniku przeglądu obowiązującego prawodawstwa oraz trwających obecnie procedur4

Komisja Europejska przedstawiła między innymi niniejszy wniosek w sprawie 
przekształcenia, zmieniony z wersji ujednoliconej celem włączenia poprawek koniecznych do 
dostosowania tekstu do PRPK.

W swojej decyzji z 12 grudnia 2007 r. Konferencja Przewodniczących wskazała na Komisję 
Prawną jako komisję przedmiotowo właściwą w kwestii „dostosowania procedury 
komitetowej” oraz na wyspecjalizowane komisje jako komisje opiniodawcze. Konferencja 
Przewodniczących Komisji uzgodniła dnia 15 stycznia 2008 r. warunki współpracy między 
komisją JURI i innymi zaangażowanymi komisjami.

W związku z faktem, że proponowane dostosowanie do PRPK zostało ukończone, i po 
konsultacjach z komitetem sektorowym odpowiedzialnym za tę sprawę, sprawozdawca nie 
proponuje żadnych poprawek oprócz dostosowań technicznych sugerowanych przez 
konsultacyjną grupę roboczą służb prawnych.

                                               
2 Dz.U. C 203 z 17.07.1999, s. 1.
3 Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11.
4 COM(2007)0740.
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA W FORMIE LISTOWNEJ KONSULTACYJNEJ GRUPY 
ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH

OPINIA

DO WIADOMOŚCI: PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej 
przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku 
(przekształcenie)
COM(2007)0762 z dnia 29 listopada 2007 r. – 2007/0264 (COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z przedstawicieli służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zebrała się w dniu 12 grudnia 2007 r. 
w celu zbadania wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tego posiedzenia5 na podstawie analizy wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93 
z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących 
połowów i działalności rybackiej przez Państwa Członkowskie dokonujące połowów na 
Atlantyku Północno-Zachodnim, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co 
następuje.
1) W preambule wniosku dotyczącego przekształcenia, jako nowy punkt 4 preambuły, należy 
umieścić tekst punktu 6 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2001 
w dostosowanej formie, w brzmieniu: „Kilka państw członkowskich żądało przekazywania 
danych w innej formie albo za pomocą innego nośnika, niż ten określony w załączniku V do 
                                               
5 Konsultacyjna grupa robocza dysponowała angielską, francuską i niemiecką wersją językową wniosku 

i pracowała w oparciu o wersję angielską, która jest oryginalną wersją omawianego tekstu.
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rozporządzenia (EWG) nr 2018/93 (równoważny kwestionariuszom Statlant)”. 
W konsekwencji umieszczenia nowego punktu preambuły należy zmienić numerację punktów 
4 i 5 preambuły na odpowiednio punkty 5 i 6.
2) W art. 4 pomiędzy dwoma istniejącymi akapitami, jako nowy akapit drugi, należy umieścić 
sformułowanie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1636/2001 w dostosowanej formie. Brzmienie 
nowego akapitu drugiego powinno być następujące: „Państwa członkowskie mogą 
przekazywać dane w formacie określonym w załączniku VI”.
3) W art. 6 ust. 1 sformułowanie „Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa” należy zastąpić 
brzmieniem „Stały Komitet ds. Statystyk Rolniczych”.
4) Tekst załącznika V należy zastąpić nowym tekstem zawierającym dwa załączniki, 
odpowiednio V i VI, który załączono do niniejszej opinii. Należy zmienić numerację 
załączników VI i VII do wniosku dotyczącego przekształcenia na odpowiednio załączniki VII 
i VIII.

Podsumowując, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna grupa robocza 
stwierdziła bez różnicy zdań, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, 
które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza 
uznała również, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego 
aktu prawnego z tymi istotnymi zmianami przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłej 
kodyfikacji istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Dyrektor Wydziału Prawnego Dyrektor Wydziału Prawnego Dyrektor Generalny
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 2018/93

ZAŁĄCZNIK V

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH

(A) NOŚNIKI MAGNETYCZNE

Taśmy 
komputerowe:

dziewięciościeżkowe o gęstości zapisu 1 600 lub 6 250 BPI 
i EBCDIC kodowania ASCII, najlepiej etykietowane. Jeżeli 
etykietowane, to z podaniem kodu końca dokumentu.

Dyskietki: sformatowane w MS-DOS, 3,5" 720 K lub 1,4 MB albo 5,25" 
360 K lub 1,2 MB.

(B) FORMAT KODOWANIA

Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2.1 lit. a)

Pozycje Przedmiot Uwagi

1-4 Kraj (kod 3-alfa ISO) np. FRA = Francja

5-6 Rok np. 90 = 1990

7-8 Główny obszar połowu 
FAO

21 = Atlantyk Północno-Zachodni

9-15 Rejon np. 3 Pn = 3 Pn podrejon NAFO

16-18 Gatunek identyfikator 3-alfa

19-26 Połów tony

Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2.1 lit. b)

Pozycje Przedmiot Uwagi

1-4 Kraj kod 3-alfa ISO (np. FRA = Francja)

5-6 Rok np. 94 = 1994

7-8 Miesiąc np. 01 = styczeń

9-10 Główny obszar połowu 
FAO

21 = Atlantyk Północno-Zachodni

11-18 Rejon np. 3 Pn = 3 Pn Podrejon NAFO; 
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alfanumeryczny

19-21 Głównie poszukiwane 
gatunki

identyfikator 3-alfa

22-26 Kategoria 
statku/narzędzi

kod ISSCFG (np. OTB2 = włok 
rozpornicowy rufowy); alfanumeryczny

27-28 Klasa rozmiaru statku kod ISSCFV (np. 04 = 150-499,9 GT); 
alfanumeryczny

29-34 Przeciętny tonaż brutto tonaż: numeryczny

35-43 Przeciętna moc silnika kilowaty: numeryczny

44-45 Szacunek procentowy 
nakładów

numeryczny

46-48 Jednostka identyfikator 3-alfa gatunków lub 
nakładu (np. COD = dorsz atlantycki, A 
= środek nakładu A)

49-56 Dane Połowu (w tonach metrycznych) lub 
jednostka nakładu

Uwagi

a) Wszystkie pola numeryczne powinny być wyrównane do prawej strony, 
poprzedzone wolnym miejscem. Wszystkie pola alfanumeryczne powinny być 
wyrównane do lewej strony z następującymi po nich wolnymi miejscami.

b) Połów rejestruje się w ekwiwalencie żywej wagi wyładunku z dokładnością do 
jednej najbliższej tony.

c) Ilości (pozycje 49-56) poniżej połowy jednostki należy zapisywać jako „-1”.

d) Ilości nieznane (pozycje 49-56) należy zapisywać jako „-2”.

e) Kody krajów (kody ISO):

Belgia BEL

Dania DNK

RF Niemiec DEU

Akt Przystąpienia z 2003 r. art. 
20 i załącznik II, str. 571

Estonia EST
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 2018/93

Grecja GRC

Hiszpania ESP

Francja FRA

Irlandia IRL

Włochy ITA

Akt Przystąpienia z 2003 r. art. 
20 i załącznik II, str. 571

Cypr CYP

Łotwa LVA

Litwa LTU

 2018/93

Luksemburg LUX

Akt Przystąpienia z 2003 r. art. 
20 i załącznik II, str. 571

Malta MLT

 2018/93

Niderlandy NLD

Akt Przystąpienia z 2003 r. art. 
20 i załącznik II, str. 571

Polska POL

 2018/93

Portugalia PRT

Akt Przystąpienia z 2003 r. art. 
20 i załącznik II, str. 571

Słowenia SVN
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Akt Przystąpienia z 1994 r. art. 
29 i załącznik I, str. 192

Finlandia FIN

Szwecja SVE

 2018/93

Zjednoczone Królestwo GBR

Anglia i Walia GBRA

Szkocja GBRB

Północna Irlandia GBRC
_________
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ZAŁĄCZNIK VI

 1636/2001 art. 2 i załącznik IV

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH NA NOŚNIKACH 
MAGNETYCZNYCH

A. FORMAT KODOWANIA

Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 
…/…
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Dla danych dostarczanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr …/…
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