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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 
999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih spongiformnih encefalopatij
(KOM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0775)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152(4)(b) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0223/2004),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A6-0000/2005),

1. odobri člen 1(14) in spremeni člen 2 predloga Komisije;

2. bo nadaljeval svoje preučevanje preostanka predloga Komisije in zaključil prvo 
obravnavo predloga v najkrajšem možnem času;

3. skladno s tem razdeli predlog;

4. poziva Komisijo in Svet, naj spremembe prehodne ureditve Uredbe (ES) št. 999/2001 in 
vsebinske spremembe te uredbe obravnavata v dveh ločenih uredbah;

5. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
NASLOV

Predlog UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o spremembi 
Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi 
predpisov za preprečevanje, nadzor in 
izkoreninjenje nekaterih transmisivnih 
spongiformnih encefalopatij

Predlog UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o spremembi 
Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi 
predpisov za preprečevanje, nadzor in 
izkoreninjenje nekaterih transmisivnih 
spongiformnih encefalopatij, kar zadeva 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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podaljšanje obdobja za prehodne ukrepe

Obrazložitev

Prilagoditev naslova razdelitvi predloga Komisije.

To poročilo se ukvarja samo s prehodnimi ukrepi.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 2

(2) Uredba (ES) št. 1128/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 glede 
podaljšanja obdobja za prehodne ukrepe  je 
podaljšala obdobje uporabe prehodnih 
ukrepov iz Uredbe (ES) št. 999/2001 
najpozneje do 1. julija 2005. Pred tem 
datumom je primerno sprejeti nekatere 
spremembe stalnih določb navedene 
uredbe.

(2) Uredba (ES) št. 1128/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 glede 
podaljšanja obdobja za prehodne ukrepe  je 
podaljšala obdobje uporabe prehodnih 
ukrepov iz Uredbe (ES) št. 999/2001 
najpozneje do 1. julija 2005.

Obrazložitev

Prilagoditev uvodne izjave razdelitvi predloga Komisije.

To poročilo se ukvarja samo s prehodnimi ukrepi.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 17

(17) Zaradi razvoja v Svetovni 
organizaciji za zdravje živali se končne 
razvrstitve držav glede njihovega tveganja 
BSE ne pričakuje pred 1. julijem 2005. 
Zato je potrebno še podaljšati obdobje 
uporabe prehodnih ukrepov, predvideno z 
Uredbo (ES) št. 999/2001.

(17) Da bi zagotovili pravno varnost tudi 
po preteku prehodnih ukrepov, 
predvidenih v Uredbi (ES) št. 999/2001, in 
pred pregledom trajnih ukrepov ter 
oblikovanjem celovite strategije glede 
TSE, je primerno omenjene prehodne 
ukrepe nadalje podaljšati do 1. julija 
2007.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 17 A (novo)
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(17a) Zavoljo pravne varnosti in zaščite 
legitimnih pričakovanj gospodarskih 
subjektov ter dokler ne pride do vsebinske 
prenove Uredbe (ES) št. 999/2001, bi 
morala ta uredba začeti veljati 1. junija 
2005.

Predlog spremembe 5
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati 1. julija 2005.



PR\561283SL.doc 9/9 PE 355.701v01-00

SL

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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