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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 999/2001 attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0053),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 154. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0054/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt Parlamentam savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo 
priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt to ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 999/2001
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 9. panta 3. punktu groza 
šādi:
„3. Ņemot vērā V pielikuma 5. punktā 
paredzētos kritērijus, 1. un 2. punktu 
nepiemēro atgremotājiem, kam veikts 
Komisijas atzīts alternatīvs tests, ja testa 
rezultāti ir negatīvi.
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 24. panta 3. punktā minēto 
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regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šis pasākums, tāpat kā 5. panta 3. punktā minētie ātrās noteikšanas testi un 8. panta 2. punktā 
minētie alternatīvie testi, ir jāsaskaņo ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 999/2001
13. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Regulas 13. panta 1. punkta trešo 
daļu groza šādi: 
„Atkāpjoties no šā punkta, dalībvalstis 
var piemērot citus pasākumus, kas 
piedāvā līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, 
ja šie pasākumi ir apstiprināti saskaņā 
ar 24. panta 2. punktā minēto 
procedūru, pamatojoties uz kritērijiem, 
kas pieņemti saskaņā ar 24. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Novērtējums tam, vai ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis, jāveic, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas pieņemti saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
23.a pants – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 5. panta 3. punkta trešajā daļā, 6. panta 
1. punktā un 8. panta 2. punktā minēto ātro
testu apstiprināšanu;

a) 5. panta 3. punkta trešajā daļā, 6. panta 
1. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā minēto ātrās noteikšanas testu 
apstiprināšanu;

Or. en

Pamatojums

Uz šiem testiem attiecas arī 9. panta 3. punkts.
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PASKAIDROJUMS

Transmisīvā sūkļveida encefalopātija (TSE) ir ļoti bīstama cilvēka veselībai; šī nāvējošā 
infekcijas slimība izplatās ar īpaša olbaltuma starpniecību, kas atrodams inficētā gaļā. Šīs 
slimības rezultātā noārdās cilvēka smadzeņu šūnas. Pieņemot stingrus Eiropas tiesību aktus, 
esam mazinājuši šīs epidēmijas izplatību. Ar šo referents papildina iepriekšējā referenta 
lielisko veikumu, iekļaujot ziņojumā jaunus elementus, uz kuriem jāattiecina regulatīvā 
kontroles procedūra. 
Komisijas priekšlikums ir sagatavots, strādājot pareizajā virzienā, taču priekšlikums ir 
jāgroza. Ārkārtīgi piesardzīgi jānodrošina, lai regulatīvā kontroles procedūra nekavētu pret 
TSE vērsto pasākumu īstenošanu. Turklāt, pieļaujot izņēmumus attiecībā uz konkrētām 
dalībvalstīm, ir jānovērš jebkura iespēja izvairīties no tiesību aktu prasību izpildes. Eiropas 
Parlamenta līdzdalība šajā procesā ir ļoti svarīga, jo Parlamenta darbs un dokumenti ir 
pārredzami. Pēc labi zināmajiem skandāliem saistībā ar saslimšanas gadījumiem ar TSE 
Eiropas sabiedrība šo pārredzamību patiesi ir pelnījusi.
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