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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον 
έλεγχο του εμπορίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται 
στην Επιτροπή - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0104),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-
0087/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους αποτελεσματικότητας, οι 
συνήθεις προθεσμίες που ισχύουν για την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει 
να συντομευθούν όσον αφορά τη θέσπιση 
των μέτρων που τροποποιούν τα 
παραρτήματα Α έως Δ σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 3, προκειμένου να 
συνάδουν με την προθεσμία έναρξης 

Διαγράφεται
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ισχύος των τροποποιήσεων των 
προσαρτημάτων της σύμβασης που 
θεσπίζονται στις συναντήσεις της 
διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών 
της σύμβασης, των αποφάσεων ή 
συστάσεων της μόνιμης επιτροπής της 
σύμβασης και για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξήγηση της ανάγκης συντόμευσης των συνήθων προθεσμιών δεν επαρκεί.  

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 338/97
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"6. Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις οικείες 
χώρες καταγωγής, σύμφωνα με τη 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της ομάδας 
επιστημονικής εξέτασης, η Επιτροπή 
μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς, είτε 
γενικούς είτε όσον αφορά ορισμένες χώρες 
καταγωγής, στην εισαγωγή στην 
Κοινότητα:» 

"6. Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις οικείες 
χώρες καταγωγής, και λαμβάνοντας υπόψη 
τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής 
εξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει 
περιορισμούς, είτε γενικούς είτε όσον 
αφορά ορισμένες χώρες καταγωγής, στην 
εισαγωγή στην Κοινότητα:" 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμισθεί προς την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (1) – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 338/97
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) στην παράγραφο 6 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο 1α:
"Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 
παράγραφος 3."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμισθεί προς την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο β
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 338/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«β) όταν ένα διαχειριστικό όργανο 
ενημερωθεί για τα μέτρα που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), τα κοινοποιεί, 
συνοδευόμενα από παρατηρήσεις, στην 
Επιτροπή η οποία συνιστά ενδεχομένως 
την επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή 
των συγκεκριμένων ειδών με τη 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.»

«β) όταν ένα διαχειριστικό όργανο 
ενημερωθεί για τα μέτρα που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), τα κοινοποιεί, 
συνοδευόμενα από παρατηρήσεις, στην 
Επιτροπή η οποία, ενδεχομένως, συνιστά 
την επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή 
των συγκεκριμένων ειδών.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 



PE407.820v01-00 8/10 PR\727679EL.doc

EL

συμπλήρωσής του, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, 
παράγραφος 3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμισθεί προς την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 - στοιχείο β)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 338/97
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προστίθεται η εξής παράγραφος 4: Διαγράφεται 
"4. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 5 
στοιχείο β και το άρθρο 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 αυτής. 
Τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/EΚ είναι διάρκειας 
ενός μηνός, ενός μηνός και δύο μηνών 
αντίστοιχα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξήγηση της ανάγκης συντόμευσης των συνήθων προθεσμιών δεν επαρκεί.  
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 338/97
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή προβαίνει σε τροποποίηση 
των παραρτημάτων Α έως Δ, με εξαίρεση 
τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Α 
που δεν απορρέουν από τις αποφάσεις της 
διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της 
σύμβασης. Τα μέτρα που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 4. 

5. Η Επιτροπή προβαίνει σε τροποποίηση 
των παραρτημάτων Α έως Δ, με εξαίρεση 
τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Α 
που δεν απορρέουν από τις αποφάσεις της 
διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της 
σύμβασης. Τα μέτρα που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξήγηση της ανάγκης συντόμευσης των συνήθων προθεσμιών δεν επαρκεί. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 338/97
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στο άρθρο 21 παράγραφος 3, η 
εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

(11) Το άρθρο 21 παράγραφος 3 
τροποποιείται ως εξής:

"3. Δύο μήνες πριν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2 
και σε συνεννόηση με την ομάδα 
επιστημονικής εξέτασης:»

"3. Δύο μήνες πριν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού η Επιτροπή, σε 
συνεννόηση με την ομάδα επιστημονικής 
εξέτασης:
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(α) πρέπει να επαληθεύσει ότι κανένα 
στοιχείο δεν δικαιολογεί περιορισμούς 
στην εισαγωγή στην Κοινότητα των 
ειδών του παραρτήματος Γ 1 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 που 
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α 
του παρόντος κανονισμού·
(β) θα θεσπίσει κανονισμό για την 
μετατροπή του παραρτήματος Δ σε 
αντιπροσωπευτικό κατάλογο των ειδών 
που πληρούν τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
4 στοιχείο α).
Τα μέτρα που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, 
παράγραφος 3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμισθεί προς την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.
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