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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 
dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų - Pritaikymas prie reguliavimo 
procedūros su tikrinimu
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0104),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 175 straipsnio 1 dalį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0087/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Veiksmingumo sumetimais reikėtų 
sutrumpinti įprastus reguliavimo 
procedūros su tikrinimu terminus siekiant 
patvirtinti priemones, skirtas A–D 
priedams iš dalies pakeisti pagal 19 
straipsnio 3 dalį, kad būtų paisoma 
Konvencijos priedų, priimtų Konvencijos 
šalių konferencijų susirinkimuose, 
pakeitimų įsigaliojimo terminų, ir siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 straipsnio 

Išbraukta.
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nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, kodėl reikia sutrumpinti įprastus terminus, nepakankamas.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
4 straipsnio 6 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6. Komisija, pasikonsultavusi su 
egzempliorių kilmės šalimi ir atsižvelgusi į 
kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės 
nuomonę, 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka gali nustatyti bendrus arba tam 
tikroms kilmės šalims taikomus įvežimo į 
Bendriją apribojimus:“ 

„6. Komisija, pasikonsultavusi su 
egzempliorių kilmės šalimi ir atsižvelgusi į 
kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės 
nuomonę, gali nustatyti bendrus arba tam 
tikroms kilmės šalims taikomus įvežimo į 
Bendriją apribojimus:“ 

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti pritaikyta prie reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
4 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Į 6 dalį įterpiama 1a pastraipa:
„Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos taikant 18 straipsnio 
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3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti pritaikyta prie reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
5 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„b) Kai tik valdymo institucijai pranešama 
apie a punkte nurodytas priemones, ji 
informuoja apie tai Komisiją ir išsiunčia jai 
savo pastabas, o Komisija prireikus 18 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka
rekomenduoja taikyti šių rūšių eksporto 
apribojimus.“

„(b) Kai tik valdymo institucijai pranešama 
apie a punkte nurodytas priemones, ji 
informuoja apie tai Komisiją ir išsiunčia jai 
savo pastabas, o Komisija prireikus 
rekomenduoja taikyti šių rūšių eksporto 
apribojimus.

Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos taikant 18 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti pritaikyta prie reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
18 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiama 4 dalis: Išbraukta. 
"4. Jei daroma nuoroda į šią dalį, yra 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1–4 dalys, 5 straipsnio b 
punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to 
sprendimo 8 straipsnio nuostatas. 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 
dalies c punkte, 4 dalies b punkte ir 4 
dalies e punkte nurodyti terminai 
atitinkamai yra vienas mėnuo, vienas 
mėnuo ir du mėnesiai.“

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, kodėl reikia sutrumpinti įprastus terminus, nepakankamas.  

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija iš dalies keičia A–D priedus, 
tačiau nedaro dalinių A priedo pakeitimų, 
jei jie atsiranda ne dėl Konvencijos šalių 
konferencijos sprendimų. Tos priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, 
priimamos taikant 18 straipsnio 4 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

5. Komisija iš dalies keičia A–D priedus, 
tačiau nedaro dalinių A priedo pakeitimų, 
jei jie atsiranda ne dėl Konvencijos šalių 
konferencijos sprendimų. Tos priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, 
priimamos taikant 18 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, kodėl reikia sutrumpinti įprastus terminus, nepakankamas. 
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) 21 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys 
pakeičiamas taip:

11) 21 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama 
taip:

„3. Likus dviem mėnesiams iki šio 
reglamento įgyvendinimo, Komisija, 
pasikonsultavusi su Mokslinio tyrimo 
grupe, 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka:“

„3. Likus dviem mėnesiams iki šio 
reglamento įgyvendinimo, Komisija, 
pasikonsultavusi su Mokslinio tyrimo 
grupe:

(a) privalo įsitikinti, kad nėra pagrindo 
apriboti Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 
C1 priede išvardytų rūšių, neįtrauktų į 
šio reglamento A priedą, egzempliorių 
įvežimą į Bendriją;
(b) priima reglamentą, iš dalies 
pakeičiantį D priedą, pateikdama jame 3 
straipsnio 4 dalies a punkto kriterijus 
atitinkančių rūšių reprezentatyvųjį 
sąrašą.
Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos taikant 18 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti pritaikyta prie reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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