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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт.Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата 
флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях по отношение на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0104),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за 
създаване на Европейска общност, съгласно които предложението е внесено от 
Комисията (C6-0087/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В зависимост от ефективността, 
обичайните срокове за процедурата 
по регулиране с контрол следва да 
бъдат намалени, за да се приемат 
мерките за изменение на приложения 
А—Г в съответствие с член 19, 
параграф 3, така че да се спази срокът 
за влизане в сила на измененията на 

заличава се



PE407.820v01-00 6/10 PR\727679BG.doc

BG

допълненията към конвенцията, 
приети на заседания на 
Конференцията на страните по 
конвенцията, както и за да се 
гарантира спазването на 
разпоредбите на член 3.

Or. en

Обосновка

The explanation for the need of curtailing the normal time limits  is insufficient.

Изменение 2

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква a
Регламент (EО) № 338/97
Член 4 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

"6. След консултации със съответните 
държави на произход съгласно 
процедурата, предвидена в член 18, 
параграф 2, и след като се вземе 
предвид становището на групата за 
научен преглед, Комисията може да 
установи общи ограничения или 
ограничения за определени държави на 
произход с оглед на въвеждането в 
Общността:“ 

"6. След консултации със съответните 
държави на произход и след като се 
вземе предвид становището на групата 
за научен преглед, Комисията може да 
установи общи ограничения или 
ограничения за определени държави на 
произход с оглед на въвеждането в 
Общността:“ 

Or. en

Обосновка

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.

Изменение 3

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква a a (нова)
Регламент (EО) № 338/97
Член 4 –  параграф 6 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 6 се добавя следната 
алинея 1а:
„Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
18, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.

Изменение 4

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б
Регламент (EО) № 338/97
Член 5 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

„б) Когато управителният орган e 
уведомен за мерките по буква а), 
последният информира и изпраща 
коментари до Комисията, която, ако е 
уместно, препоръчва ограничения за 
износа на въпросните видове съгласно 
процедурата, предвидена в член 18, 
параграф 2.“

„б) Когато управителният орган e 
уведомен за мерките по буква а), 
последният информира и изпраща 
коментари до Комисията, която, ако е 
уместно, препоръчва ограничения за 
износа на въпросните видове.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
18, параграф 3.”

Or. en
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Обосновка

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.

Изменение 5

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (EО) № 338/97
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Въвежда се нов параграф 4: заличава се 
"4. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф се прилагат 
член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, 
буква б) и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от него. 
Сроковете, предвидени в член 5а, 
параграф 3, буква в), параграф 4, буква 
б) и параграф 4, буква д) от Решение 
1999/468/ЕО, се установяват 
съответно на един месец, един месец 
и два месеца.“

Or. en

Обосновка

The explanation for the need of curtailing the normal time limits is insufficient.

Изменение 6

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 338/97
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията изменя приложения А—Г, 
с изключение на измененията в 
приложение А, които не са резултат от 

5. Комисията изменя приложения А—Г, 
с изключение на измененията в 
приложение А, които не са резултат от 
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решения на Конференцията на страните 
по конвенцията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 4.“

решения на Конференцията на страните 
по конвенцията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

The explanation for the need of curtailing the normal time limits  is insufficient.

Изменение 7

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 338/97
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въвеждащата фраза в член 21, 
параграф 3 се заменя, както следва:

(11) Член 21, параграф 3 се изменя, 
както следва:

"3. Два месеца преди да бъде приложен 
настоящият регламент, Комисията, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 18, параграф 2, и 
след консултация с групата за научен 
преглед:“

"3. Два месеца преди да бъде приложен 
настоящият регламент, Комисията, след 
консултация с групата за научен 
преглед:

а) се уверява, че няма основания за 
ограничения върху въвеждането в 
Общността на видовете, фигуриращи 
в Приложение С1 към Регламент 
(ЕИО) № 3626/82 и невключени в 
Приложение А към настоящия 
регламент;
б) приема Регламент за изменение на 
Приложение Г в представителен 
списък на видовете, отговарящи на 
критериите по член 3, параграф 4, 
буква а.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
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настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
18, параграф 3.”

Or. en

Обосновка

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.
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