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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
majority of the votes cast

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama 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 iš dalies 
pakeičiama 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 pataisymai

Parlamento pataisytas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas). Šiems pasiūlytiems pataisymams atlikti būtinas atitinkamų 
skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą  (EB) Nr. 999/2001, kuriuo nustatomos tam tikrų užkrečiamos 
spongiforminės encefalopatijos formų profilaktikos, kontrolės ir išnaikinimo taisyklės.
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2004)0775)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą, 
pagal kurių nuostatas Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0223/2004), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 14 daliai ir iš dalies keičia 2 straipsnį;

2. ir toliau nagrinės likusią Komisijos pasiūlymo dalį ir kuo greičiau ją priims per pirmąjį 
svarstymą;

3. atitinkamai padalija pasiūlymą;

4. ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 pereinamojo 
laikotarpio tvarkos pakeitimus ir esminius pakeitimus, perskyrus juos į du atskirus 
reglamentus;

5. ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį 
pakeisti kitu tekstu;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos pasiūlytas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
ANTRAŠTĖ

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, kuriuo 
nustatomos tam tikrų formų užkrečiamos 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, kuriuo 
nustatomos tam tikrų formų užkrečiamos 

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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spongiforminės encefalopatijos kontrolės, 
išnaikinimo bei profilaktikos taisyklės 

spongiforminės encefalopatijos 
profilaktikos, kontrolės ir išnaikinimo 
taisyklės siekiant pratęsti laiką, numatytą 
pereinamojo laikotarpio priemonėms 
įgyvendinti.

Justification

Adaptation of the title to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Pakeitimas 2
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1128/2003 nuo 2003 
m. birželio 16 d. iš dalies keičia reglamentą 
(EB) Nr. 999/2001 siekiant ne vėliau kaip 
iki 2005 m. liepos 1 d. pratęsti laiką, 
numatytą pereinamojo laikotarpio 
priemonėms vykdyti, kurios buvo 
numatytos reglamentu (EB) Nr. 999/2001. 
Todėl derėtų iki tos datos atlikti tam tikrus 
šio reglamento ilgalaikių nuostatų 
pakeitimus.

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentos (EB) Nr. 1128/2003 nuo 2003 
m. birželio 16 d. iš dalies keičia reglamentą 
(EB) Nr. 999/2001 siekiant ne vėliau kaip 
iki 2005 m. liepos 1 d. pratęsti laiką, 
numatytą pereinamojo laikotarpio 
priemonėms vykdyti, kurios buvo 
numatytos reglamentu (EB) Nr. 999/2001.

Justification

Adaptation of the recital to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Pakeitimas 3
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Dėl naujovių Pasaulio Gyvulių 
sveikatos organizacijoje galutinės šalių 
klasifikacijos pagal BSE riziką negalima 
tikėtis iki 2005 m. liepos 1 d. Todėl būtina  
toliau pratęsti laiką, skirtą vykdyti 
pereinamojo laikotarpio priemones, 
kurios buvo numatytos Reglamentu (EB) 
Nr. 999/2001.

(17) Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą po 
to, kai nebus galima taikyti pereinamojo 
laikotarpio priemonių, kurios buvo 
nustatytos Reglamentu (EB) Nr.
999/2001, ir kol neatlikta pastoviai 
įgyvendinamų priemonių peržiūra, o taip 
pat kol neparuošta bendra TSE strategija, 
reikėtų pratęsti šių pereinamojo 
laikotarpio priemonių įgyvendinimo laiką 
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iki 2007 m. liepos 1 d.

Pakeitimas 4
17 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(17a) Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
apginti teisėtus verslo atstovų lūkesčius, 
kol bus iš esmės peržiūrėtas Reglamentas 
(EB) Nr. 999/2001, nuo 2005 m. liepos 1 
d. turi įsigalioti šis reglamentas.

Pakeitimas 5
2 STRAIPSNIO 5 DALIS

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo „Europos Bendrijų 
oficialiajame leidinyje“ datos.

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 1 
d.
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EXPLANATORY STATEMENT

This report only refers to Articles 1(14) and 2 of the Commission's proposal.

It is necessary to prolong the transitional measures established under Article 23 of Regulation 
(EC) No 999/20011 (TSE Regulation) until a full package of measures for tackling BSE is in 
place.

For setting up such a package, it is important to know the developments in the OIE2 and the 
progress of categorisation of countries being undertaken by the Commission.

Therefore, it is appropriate and necessary to split the proposal in order to prolong the 
transitional measures on the one hand, and leave sufficient time to discuss the necessary 
revision of the TSE Regulation on the other hand. Thus, the high level of public protection 
can be maintained and at the same time it will be possible to follow and take into account the 
discussion at OIE and Commission level in the coming months.

  
1 Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the 
prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (TSE Regulation).
2 Office international des épizooties (World Organisation for Animal Health)
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