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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. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. 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 o spremembi Uredbe (ES) 999/2001 
v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili
(KOM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0053),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 154(4)(b) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0054/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 9, odstavek 3, se spremeni:
"3. Glede na merila iz točke 5 priloge V 
odstavka 1 in 2 ne veljata za 
prežvekovalce, pri katerih so bili 
rezultati testa, ki ga je priznala Komisija, 
negativni.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 24(3).“
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Or. en

Obrazložitev

Te ukrepe je treba uskladiti z regulativnim postopkom s pregledom, na primer hitrimi testi iz 
člena 5(3) in nadomestnimi testi iz člena 8(2). 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Člen 13, odstavek 1, pododstavek 3, 
se spremeni: 
"Z odstopanjem od tega odstavka lahko 
države članice uporabijo druge ukrepe, 
ki omogočajo enako raven zaščite, če so 
bili odobreni v skladu s postopkom iz 
člena 24(2), na podlagi meril, sprejetih v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 24(3).“

Or. en

Obrazložitev

Ocena, ali je raven zaščite enaka, mora temeljiti na merilih, sprejetih v okviru regulativnega 
postopka s pregledom.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 23a – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odobritev hitrih testov iz tretjega 
pododstavka člena 5(3), člena 6(1) in člena 
8(2),

(a) odobritev hitrih testov iz tretjega 
pododstavka člena 5(3), člena 6(1), člena 
8(2) in člena 9(3),
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Or. en

Obrazložitev
Tudi člen 9.3 se sklicuje na te teste.
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OBRAZLOŽITEV

Transmisivna spongiformna encefalopatija je resna grožnja za naše zdravje; ta smrtonosna 
nalezljiva bolezen se prenaša s posebnim proteinom, ki se nahaja v okuženem mesu. Povzroča 
okvare človeških možganov. Epidemijo smo s pomočjo stroge evropske zakonodaje 
zmanjšali. V tem poročilu vaš poročevalec dopolnjuje pomembno delo prejšnjega poročevalca 
z novimi elementi, ki jih je treba urediti s postopkom s pregledom. 
Predlog Komisije gre v pravo smer, vendar ga je treba spremeniti. Biti moramo izjemno 
previdni, da zagotovimo, da regulativni postopek s pregledom ne bo omejeval ukrepov proti 
transmisivni spongiformni encefalopatiji. Izogniti se moramo tudi nastanku vrzeli v 
zakonodaji pri dodeljevanju izjem državam članicam. Vloga Evropskega parlamenta je v tem 
procesu zelo pomembna, ker so njegovo delo in dokumenti pregledni. Po dobro poznanih 
škandalih v zvezi s primerom transmisivne spongiformne encefalopatije evropska javnost to 
preglednost upravičeno potrebuje in si jo zasluži.
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