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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 
védelemről szóló 338/97/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0104),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0087/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatékonyságra figyelemmel az A–D. 
mellékletet módosító intézkedések 
elfogadását célzó, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szokásos 
időkeretét a 19. cikk (3) bekezdésével 
összhangban le kell rövidíteni az 
egyezményben részt vevő felek 
konferenciájának ülésein elfogadott, az 
egyezményhez csatolt függelékek 

törölve
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módosításainak hatálybalépésére 
megállapított határidő tiszteletben tartása, 
és a 3. cikk rendelkezéseinek betartatása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A szokásos időkeret lerövidítésének szükségességére vonatkozó magyarázat elégtelen.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a alpont
338/97/EK rendelet
4 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6) Az érintett származási országokkal 
lefolytatott egyeztetés alapján – és a 18. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban, valamint a Tudományos 
Felülvizsgálati Csoport véleményének 
figyelembevételével – a Bizottság a 
Közösségbe történő behozatalt 
általánosságban vagy bizonyos származási 
országok vonatkozásában korlátozhatja:”

„(6) Az érintett származási országokkal 
lefolytatott egyeztetés alapján, valamint a 
Tudományos Felülvizsgálati Csoport
véleményének figyelembevételével – a 
Bizottság a Közösségbe történő behozatalt 
általánosságban vagy bizonyos származási 
országok vonatkozásában korlátozhatja:”

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kell igazítani.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – aa alpont (új)
338/97/EK rendelet
4 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A (6) bekezdés az (1a) albekezdéssel 
egészül ki: „Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kell igazítani.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b alpont
338/97/EK rendelet
5 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(b) Amennyiben egy igazgatási
hatósághoz javaslat érkezik az a) pontban 
említett intézkedésre, erről véleményével 
együtt tájékoztatja a Bizottságot, amely –
adott esetben – a 18. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban
korlátozások bevezetését javasolja az 
érintett fajok kivitelére.”

„b) Amennyiben egy igazgatási hatóság 
felé javaslat érkezik az a) pontban említett 
intézkedésre, erről véleményével együtt 
tájékoztatja a Bizottságot, amely – adott 
esetben – korlátozások bevezetését 
javasolja az érintett fajok kivitelével 
kapcsolatban.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
18. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatják el.” 

Or. en
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Indokolás

Ezt a rendelkezést az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kell igazítani.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont – b alpont
338/97/EK rendelet
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szöveg a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve 

„(4) Az e bekezdésre való hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1) – (4) bekezdését, valamint (5) 
bekezdésének b) pontját, továbbá 7. cikkét 
kell alkalmazni, tekintettel az említett 
határozat 8. cikkének rendelkezéseire
Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) 
bekezdésének c) pontjában, valamint (4) 
bekezdésének b) és e) pontjában 
meghatározott határidők sorrendben a 
következők: egy hónap, egy hónap, illetve 
két hónap.”

Or. en

Indokolás

A szokásos időkeret lerövidítésének szükségességére vonatkozó magyarázat elégtelen.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
338/97/EK rendelet
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság módosítja az A–D. 
mellékletet az A. mellékletre vonatkozó 
olyan módosítások kivételével, amelyek 

(5) A Bizottság módosítja az A–D. 
mellékletet az A. mellékletre vonatkozó 
olyan módosítások kivételével, amelyek 
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nem az egyezményben részt vevő felek 
határozataiból következnek. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 18. 
cikk (4) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

nem az egyezményben részt vevő felek 
határozataiból következnek. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 18. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A szokásos időkeret lerövidítésének szükségességére vonatkozó magyarázat elégtelen.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
338/97/EK rendelet
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 21. cikk (3) bekezdésében a
bevezető mondat helyébe a következő 
szöveg lép:

(11) A 21. cikk (3) bekezdése a
következőképpen módosul:

„(3) A rendelet alkalmazása előtt két 
hónappal a Bizottság a 18. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban és a Tudományos 
Felülvizsgálati Csoporttal történt 
egyeztetés alapján:”

„(3) A rendelet alkalmazása előtt két 
hónappal a Bizottság a Tudományos 
Felülvizsgálati Csoporttal történt 
egyeztetés alapján:

a) ellenőrzi, hogy nincs további indok a 
3626/82/EGK rendelet C1 mellékletében 
szereplő azon fajok listájának a 
közösségbe történő bevezetésére vonatkozó 
korlátozásokra, amelyek nem szerepelnek 
e rendelet A mellékletében;
b) elfogad egy rendeletet, amely kiegészíti 
a D. mellékletet azon fajok reprezentatív 
listájával, amelyek a 3. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában megadott 
kritériumoknak megfelelnek.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
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módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
18. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatják el.”

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kell igazítani.
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