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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
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 taisoma 
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 pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatų, susijusių su Komisijai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0053),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 154 straipsnio 4 dalies b punktą, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0054/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6–0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) 999/2001
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 9 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„3. Atsižvelgiant į V priedo 5 punkte 
nustatytus kriterijus, 1 ir 2 pastraipos 
nėra taikomos atrajotojams, jei šie buvo 
ištirti alternatyviu testu, kurį pripažino 
Komisija, ir gavus neigiamus duomenis.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, 
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priimamos laikantis 24 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Ši priemonė, kaip ir 5 straipsnio 3 dalyje numatyti greitieji tyrimo metodai ir 8 straipsnio 2 
dalyje numatyti alternatyvūs testai, turėtų būti suderinta su reguliavimo procedūra su 
tikrinimu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) 999/2001
13 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 13 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa iš 
dalies keičiama taip:
„Nukrypdamos nuo šios pastraipos, 
valstybės narės, gali taikyti kitas 
priemones, užtikrinančias tokią pat 
apsaugą, jei šios priemonės buvo 
patvirtintos atsižvelgiant į 24 straipsnio 
2 dalyje nustatytą tvarką ir remiantis 
pagal 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
procedūrą su tikrinimu priimtais 
kriterijais.“

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos lygiavertiškumo vertinimas turėtų būti paremtas kriterijais, priimtais pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) 999/2001
23a straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 5 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, 
6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų greitųjų tyrimo metodų 
tvirtinimas,“

5 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, 6 
straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 
9 straipsnio 3 dalyje nurodytų greitųjų 
tyrimo metodų tvirtinimas,“

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 3 dalis taip pat susijusi su greitaisiais tyrimo metodais.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Užkrečiamoji spongiforminė encefalopatija (USE) kelia didelę grėsmę mūsų sveikatai. Šią 
mirtiną infekcinę ligą platina tam tikras baltymas, kuris aptinkamas užkrėstoje mėsoje. Ji 
sukelia žmogaus smegenų pažeidimų. Taikydami griežtus ES teisės aktus sumažinome 
epidemiją. Savo pranešime pranešėjas papildo ankstesnio pranešėjo atliktą didelį darbą ir 
įtraukia naujų elementų, kurie turėtų būti tvirtinami pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
Komisijos pasiūlymas iš esmės geras, bet jį reikia iš dalies pakeisti. Turime būti itin atsargūs 
ir užtikrinti, kad dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu nesulėtėtų kovos su USE priemonių 
įgyvendinimas. Taip pat teikdami išimtis valstybėms narėms turėtume išvengti spragų teisės 
aktuose. Europos Parlamento vaidmuo šiame procese labai svarbus, nes jo darbas ir priimti 
dokumentai yra skaidrūs. Atsižvelgiant į plačiai pagarsėjusius su USE susijusius skandalus, 
Europos visuomenei reikia skaidrumo ir ji turi teisę į jį.
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