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PR_COD_1app

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muualla kuin 
Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien 
tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD))

(Yhteispäätösmenettely: uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0760),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0443/2007),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklat,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kalatalousvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista 
yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan kyseinen ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja on aikaisemman 
säädöksen muuttumattomina säilyvien säännösten säännönmukainen kodifiointi, jolla ei 
muuteta kyseisten säännösten asiasisältöä,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten perusteella;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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PERUSTELUT

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 
tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY1 on muutettu 17. heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 2006/512/EY2. Muutetun päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa otettiin käyttöön 
uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Tätä menettelyä käytetään päätettäessä sellaisista 
laajakantoisista toimenpiteistä, joilla muutetaan yhteispäätösmenettelyä noudattaen annetun 
perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä 
säädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia. 

Nykyisen lainsäädännön ja vireillä olevien menettelyjen läpikäynnin3 jälkeen komissio teki 
muun muassa tämän kodifioinnista siirretyn uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen, jotta 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtymiseksi tarvittavat tarkistukset voidaan ottaa 
mukaan.

Puheenjohtajakokous nimesi 12. joulukuuta 2007 tekemällään päätöksellä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan komiteamenettelyyn mukauttamisesta vastaavaksi valiokunnaksi ja 
asianomaiset erityisvaliokunnat neuvoa antaviksi valiokunniksi. Valiokuntien 
puheenjohtajakokous sopi 15. tammikuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokunnan ja 
muiden valiokuntien välisen yhteistyön muodoista.

Koska ehdotettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtyminen on suoritettu loppuun 
ja asiasta vastaavan valiokunnan kuulemisen jälkeen esittelijä ei ehdota yhtään tarkistusta 
oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän ehdottamien teknisten 
mukautusten lisäksi.

                                               
1 EYVL C 203, 17.7.1999, s. 1.
2 EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
3 KOM(2007)0740.
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LIITE: OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN 
RYHMÄN LAUSUNTO KIRJEEN MUODOSSA

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muualla kuin 
Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien 
tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)
KOM(2007) 760 lopullinen 29.11.2007 - 2007/0260 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva 
neuvoa-antava ryhmä kokoontui 12. joulukuuta 2007 käsittelemään muun muassa edellä 
mainittua komission tekemää ehdotusta.

Käsitellessään kyseisessä kokouksessa1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen 23 päivänä lokakuuta 1995 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 2597/95 muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden 
nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta, ryhmä totesi yksimielisesti, että 
5 artiklan 1 kohdassa sanamuotoa "Standing Committee on Agricultural Statistics" olisi 
muutettava muotoon "Standing Committee for Agricultural Statistics" (Muutos ei vaikuta 
suomenkieliseen versioon).

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei 
sisälly tässä lausunnossa yksilöityjen muutosten lisäksi muita asiasisältöön vaikuttavia 
muutoksia. Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista 
kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen 

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot.
Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen asiasisältöä.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies Pääjohtaja
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