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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu (EK) Nr. 
999/2001, kas paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, 
kontrolei un apkarošanai 
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0775)1,

– ņemot vērā EK Līguma 251.panta 2.punktu un 152.panta 4.punkta b) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C6-0223/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51.pantu,  

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2005),

1. Apstiprina Komisijas priekšlikuma 1.panta 14.punktu un groza 2.pantu, 

2. Turpinās izskatīt Komisijas priekšlikuma atlikušās daļas un pie pirmās iespējas pieņems tā 
pirmo lasījumu;

3. Attiecīgi sadala priekšlikumu; 

4. Aicina Komisiju un Padomi izskatīt Regulas (EK) Nr. 999/2001 grozījumus attiecībā uz 
pārejas posmu, kā arī iestrādāt regulas pastāvīgos grozījumus divās atsevišķās regulās;

5. Aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu; 

6. Uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr.1
VIRSRAKSTS

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 999/2001, kas paredz 
noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 999/2001, kas paredz 
noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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encefalopātiju profilaksei, kontrolei un 
apkarošanai.

encefalopātiju profilaksei, kontrolei un 
apkarošanai , lai pagarinātu pārejas 
posma pasākumu ilgumu 

Pamatojums 

Virsraksta piemērošana Komisijas priekšlikuma sadalījumam. 

Šis ziņojums skar tikai jautājumu par pārejas posma pasākumiem. 

Grozījums Nr. 2
2.APSVĒRUMS

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 
1128/2003, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 
999/2001 attiecībā uz pārejas posma 
pasākumu ilguma pagarināšanu, paredz 
Regulā (EK) Nr.999/2001 minēto pārejas 
posma pasākumu piemērošanas ilguma 
pagarināšanu līdz laika posmam, kas 
beidzas ne vēlāk kā 2005.gada 1.jūlijā. 
Attiecīgie grozījumi Regulas pastāvīgajos 
noteikumos jāizdara līdz minētajam 
termiņam.

2) Eiropas Parlamenta un Padomes
2003.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 
1128/2003, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 
999/2001 attiecībā uz pārejas posma 
pasākumu ilguma pagarināšanu, paredz 
Regulā (EK) Nr.999/2001 minēto pārejas 
posma pasākumu piemērošanas ilguma 
pagarināšanu līdz laika posmam, kas 
beidzas ne vēlāk kā 2005.gada 1.jūlijā.

Pamatojums

Virsraksta piemērošana Komisijas priekšlikuma sadalījumam.  

Šis ziņojums skar tikai jautājumu par pārejas posma pasākumiem.

Grozījums Nr.3
17.APSVĒRUMS
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17) Saistībā ar pārmaiņām Pasaules 
dzīvnieku veselības organizācijas darbībā 
dalībvalstu galīgo klasifikāciju attiecībā 
uz GSE risku nav paredzams pabeigt līdz 
līdz 2005.gada 1.jūlijam. Tādējādi ir 
jāpagarina Regulā (EK) Nr. 999/2001 
minēto pārejas posma pasākumu 
piemērošanas ilgums. 

17) Lai nodrošinātu likumīgo spēku pēc 
Regulā (EK) Nr. 999/2001 minēto pārejas 
posma pasākumu izpildes beigām, kā arī 
līdz ilgstošo pasākumu pārskatīšanai un 
visaptverošas stratēģijas izstrādei attiecībā 
uz TSE rādītājiem, pārejas posma 
pasākumu ilgums ir jāpagarina līdz 
2007.gada 1.jūlijam. 

Grozījums Nr. 4
17 A APSVĒRUMS(jauns)

17a) Lai nodrošinātu likumīgo spēku un 
aizsargātu jebkādas ekonomisko 
operatoru likumiskās intereses līdz 
Regulas (EK) Nr.999/2001 satura 
pārstrādei, pašreizējai regulai jāstājas 
spēkā 2005.gada 1.jūlijā. 

Grozījums Nr.5
2.PANTA 1.PUNKTS

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā. 
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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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