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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av 
statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens 
västra del (omarbetning)
(KOM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0762),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0444/2007),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av artiklarna 80 a och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
fiskeriutskottet (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen sammansatt av Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens juridiska avdelningar innehåller förslaget inte några betydande ändringar 
utöver dem som anges. Gruppen har vidare kunnat konstatera att förslaget i fråga om 
kodifieringen av de bibehållna bestämmelserna med de betydande ändringarna endast 
gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till 
rekommendationerna från den rådgivande gruppen sammansatt av Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens juridiska avdelningar.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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MOTIVERING

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1 ändrades genom rådets 
beslut 2006/512/EG av den 17 juli 20062. Genom artikel 5a i det ändrade 
beslutet 1999/468/EG införs det nya föreskrivande förfarandet med kontroll, som ska 
tillämpas vid antagande av åtgärder vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en 
grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med medbeslutandeförfarandet, inbegripet 
genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar. 

Till följd av en genomgång av befintlig lagstiftning och pågående förfaranden3 har 
Europeiska kommissionen lagt fram bland annat detta förslag, som har övergått från att vara 
en kodifiering till att vara ett förslag till omarbetning så att de ändringar kan införas som 
krävs för en anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

I sitt beslut av den 12 december 2007 utsåg talmanskonferensen utskottet för rättsliga frågor 
till ansvarigt utskott, och de specialiserade utskotten till rådgivande utskott, när det gäller 
denna anpassning till kommittéförfarandet. Utskottsordförandekonferensen enades den 
15 januari 2008 om formerna för samarbetet mellan JURI och andra berörda utskott.

Med tanke på att den föreslagna anpassningen till det föreskrivande förfarandet med kontroll 
är fullständig, och efter att ha samrått med det utskott som ansvarar för detta ärende, anser 
inte föredraganden att några ändringar krävs, bortsett från de tekniska anpassningar som 
föreslagits av de juridiska avdelningarnas rådgivande grupp.

                                               
1 EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.
2 EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.
3 KOM(2007)0740.
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BILAGA: YTTRANDE I FORM AV EN SKRIVELSE FRÅN DE JURIDISKA 
AVDELNINGARNAS RÅDGIVANDE GRUPP

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av 
statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens 
västra del (omarbetning)
KOM(2007)0762 av den 29 november 2007 – 2007/0264(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9 i detta avtal, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens juridiska avdelningar, den 12 december 2007 för att granska ovannämnda 
förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet5 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning som syftar till att omarbeta rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av 
den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och 
fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del, och konstaterade enhälligt följande:

1) I ingressen till förslaget till omarbetning bör texten i skäl 6 i kommissionens förordning 
(EG) nr 1636/2001 införas i en anpassad form som ett nytt skäl med nummer 4, med följande 
lydelse: ”Flera medlemsstater har begärt att få inlämna uppgifter i annan form eller med 
annat medium än enligt vad som anges i bilaga V till förordning (EEG) nr 2018/93 
(motsvarande Statlant-frågeformulären).” Till följd av att detta nya skäl infogas måste skäl 4 
omnumreras till skäl 5 och skäl 5 omnumreras till skäl 6.

2) I artikel 4 bör lydelsen i artikel 2 i förordning (EG) nr 1636/2001 infogas i en anpassad 
form som ett nytt andra stycke mellan de två stycken som artikeln för närvarande består av. 
Detta nya andra stycke bör ha följande lydelse: ”Medlemsstaterna får inlämna uppgifter i det 
format som anges i bilaga IV till denna förordning.”

                                               
5 Gruppen förfogade över de engelska, franska och tyska språkversionerna av förslaget och arbetade utifrån den 
engelska, som var textens originalversion.
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3) I artikel 6.1 bör lydelsen ”Ständiga kommittén om jordbruksstatistik” anpassas för att lyda 
”Ständiga kommittén för jordbruksstatistik”.

4) Texten i bilaga V bör ersättas med en ny text som består av två olika bilagor som ska 
numreras bilaga V respektive VI, vilka bifogas detta meddelande. Den bilaga som har 
numrerats VI i förslaget till omarbetning måste omnumreras till bilaga VII och den bilaga som 
har numrerats VII måste omnumreras till VIII.

Vid behandlingen kunde den rådgivande gruppen därmed enhälligt konstatera att förslaget 
inte innehåller några betydande ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta 
yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de bibehållna 
bestämmelserna med de betydande ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar 
sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

C. Pennera J.-C. Piris M. Petite
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör
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 2018/93

BILAGA V

FORMAT FÖR INLÄMNANDE AV UPPGIFTER PÅ MAGNETISKA 
DATABÄRARE

A) MAGNETISKA DATABÄRARE

Magnetband: Nio spår med densitet 1 600 eller 6 250 BPI och EBCDIC- eller 
ASCII-kodning, helst med etikett. Om de är försedda med 
etikett ska filslutsmarkering göras.

Disketter: Formaterade för MS-DOS, 3,5'' 720 kB eller 1,4 MB eller 
5,25'' 360 kB eller 1,2 MB.

B) KODFORMAT

För inlämning i enlighet med artikel 2.1a

Byte nr Fält Anmärkningar

1 till 4 Land (ISO:s 
3-bokstavskod)

(T.ex. FRA = Frankrike)

5 till 6 År T.ex. 90 = 1990

7 till 8 Större FAO-fiskeområde 21 = Nordvästra Atlanten

9 till 15 Sektion T.ex. 3 Pn = NAFO:s delsektion 3 Pn

16 till 18 Arter 3-bokstavskod för identifikation

19 till 26 Fångst Ton

För inlämning i enlighet med artikel 2.1b

Byte nr Fält Anmärkningar

1 till 4 Land ISO:s 3-bokstavskod (t.ex. 
FRA = Frankrike)

5 till 6 År T.ex. 94 = 1994

7 till 8 Månad T.ex. 01 = januari

9 till 10 Större FAO-fiskeområde 21 = Nordvästra Atlanten
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11 till 18 Sektion T.ex. 3 Pn = NAFO:s delsektion 3 Pn:
alfanumerisk

19 till 21 Sökt huvudart 3-bokstavskod för identifikation

22 till 26 Kategori av 
fartyg/redskap

ISSCFG:s kod (t.ex. 0TB2 = bottentrål 
som används med trålbord):
alfanumerisk

27 till 28 Fartygets storleksklass ISSCFV:s kod (t.ex. 04 = 150–
499,9 GT): alfanumerisk

29 till 34 Genomsnittligt 
bruttotonnage

Ton: siffror

35 till 43 Genomsnittlig 
motorstyrka

Kilowatt: siffror

44 till 45 Uppskattad fiskeinsats
(i procent)

Siffror

46 till 48 Enhet 3-bokstavskod för identifikation av art 
eller för identifikation av fiskeinsats 
(t.ex. COD = torsk eller A = mått på 
insats)

49 till 56 Uppgifter Fångst (i ton) eller insatsenhet

Anm.:

a) Alla numeriska fält bör vara högerställda med inledande blanksteg. Alla 
alfanumeriska fält bör vara vänsterjusterade med avslutande blanksteg.

b) Fångsten ska anges i landningar omräknad i levande vikt till närmaste ton.

c) Kvantiteter (byte 49 till 56) på mindre än en halv enhet ska registreras 
som «−1».

d) Okända kvantiteter (byte 49 till 56) ska registreras som «−2».

e) Landskoder (ISO-koder):

Belgien BEL

Danmark DNK

Tyskland DEU
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 Artikel 20 och bilaga II, s. 571 i 
anslutningsakten för år 2003

Estland EST

 2018/93

Grekland GRC

Spanien ESP

Frankrike FRA

Irland IRL

Italien ITA

 Artikel 20 och bilaga II, s. 571 i 
anslutningsakten för år 2003

Cypern CYP

Lettland LVA

Litauen LTU

 2018/93

Luxemburg LUX

 Artikel 20 och bilaga II, s. 571 i 
anslutningsakten för år 2003

Malta MLT

 2018/93

Nederländerna NLD

 Artikel 20 och bilaga II, s. 571 i 
anslutningsakten för år 2003

Polen POL

 2018/93

Portugal PRT
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 Artikel 20 och bilaga II, s. 571 i 
anslutningsakten för år 2003

Slovenien SVN

 Artikel 29 och bilaga I, s. 192 i 
anslutningsakten för år 1994

Finland FIN

Sverige SWE

 2018/93

Förenade kungariket GBR

England och Wales GBRA

Skottland GBRB

Nordirland GBRC

_________
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BILAGA VI

 1636/2001 artikel 2 och 
bilaga IV

FORMAT FÖR INLÄMNANDE AV UPPGIFTER PÅ MAGNETISKA 
DATABÄRARE

A. KODFORMAT

För inlämning i enlighet med artikel 2.1a i förordning (EG) nr …/…
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Uppgifterna ska inlämnas som poster av olika längd med ett kolon mellan postens fält.
Följande fält ska ingå i varje post:

Fält Anmärkningar
Land ISO:s 3-bokstavskod (t.ex. FRA = Frankrike)
År T.ex. 2001 eller 01
Större FAO-fiskeområde 21 = Nordvästra Atlanten
Sektion T.ex. 3 Pn = NAFO:s delsektion 3 Pn
Art 3-bokstavskod för identifikation
Fångst Ton

För inlämning i enlighet med artikel 2.1b i förordning (EG) nr …/…

Uppgifterna ska inlämnas som poster av olika längd med ett kolon mellan postens fält.
Följande fält ska ingå i varje post:

Fält Anmärkningar
Land ISO:s 3-bokstavskod (t.ex. FRA = Frankrike)
År T.ex. 0001 eller 2001 för år 2001
Månad T.ex. 01 = januari
Större FAO-fiskeområde 21 = Nordvästra Atlanten
Sektion T.ex. 3 Pn = NAFO:s delsektion 3 Pn
Sökt huvudart 3-bokstavskod för identifikation
Kategori av fartyg/redskap ISSCFG:s kod (t.ex. 0TB2 = bottentrål som 

används med trålbord)
Fartygets storleksklass ISSCFV:s kod (t.ex. 04 = 150–499,9 GT)
Genomsnittligt bruttotonnage Ton
Genomsnittlig motorstyrka Kilowatt
Uppskattad fiskeinsats (i procent) Siffror
Enhet 3-bokstavskod för identifikation av art eller 

för identifikation av fiskeinsats (t.ex. 
COD = torsk eller A = mått på insats)

Uppgifter Fångst (i ton) eller insatsenhet
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a) Fångsten ska anges i landningar omräknad i levande vikt.
b) Landskoder:

Österrike
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Portugal
Spanien
Sverige
Förenade kungariket
Island
Norge
Bulgarien
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Turkiet

AUT
BEL
DNK
FIN
FRA
DEU
GRC
IRL
ITA
LUX
NLD
PRT
ESP
SWE
GBR
ISL
NOR
BGR
CYP
CZE
EST
HUN
LVA
LTU
MLT
POL
ROM
SVK
SVN
TUR

B. METOD FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL
EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Uppgifterna ska i görligaste mån överföras i elektroniskt format (t.ex. som en e-postbilaga).
Om detta ej är möjligt kan inlämning i form av en fil på en 3,5" HD-diskett accepteras.
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