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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar kuru Padomes Regulu 
(EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to 
tirdzniecību, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām –
Pielāgošana saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0104),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0087/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Efektivitātes labad regulatīvās 
kontroles procedūras ierastie termiņi ir 
jāsaīsina attiecībā uz to pasākumu 
pieņemšanu, ar kuriem groza A līdz 
D pielikumu saskaņā ar 19. panta 
3. punktu, lai iekļautos termiņā, kad 
spēkā stājas tie grozījumi Konvencijas 
pielikumos, kas pieņemti Konvencijas 
pušu konferencē, un lai garantētu, ka tiek 
ievēroti 3. panta noteikumi.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Nepieciešamība saīsināt parasto termiņu nav pietiekami pamatota.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 338/97
4. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6. Konsultējoties ar attiecīgajām 
izcelsmes valstīm saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 18. panta 2. punktā, un ņemot 
vērā zinātniskās darba grupas atzinumus, 
Komisija var noteikt vispārīgus 
ierobežojumus vai ierobežojumus ievešanai 
Kopienā attiecībā uz dažām izcelsmes 
valstīm:” 

„6. Konsultējoties ar attiecīgajām 
izcelsmes valstīm, un ņemot vērā 
zinātniskās darba grupas atzinumus, 
Komisija var noteikt vispārīgus 
ierobežojumus vai ierobežojumus ievešanai 
Kopienā attiecībā uz dažām izcelsmes 
valstīm:” 

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsaskaņo ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 338/97
4. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) 6. punktā pievieno šādu 1.a daļu:
„Tos pasākumus, kuri ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
tiesību aktu papildinot, pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
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kontroles procedūru.” 

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsaskaņo ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 338/97
5. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(b) ja uzraudzības iestādei ir norādīti 
a) apakšpunktā minētie pasākumi, tā 
informē Komisiju un nosūta tai savus 
komentārus; Komisija, ja nepieciešams, 
iesaka ierobežojumus attiecīgās sugas 
īpatņu izvešanai saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 18. panta 2. punktā.”

„(b) ja uzraudzības iestādei ir norādīti 
a) apakšpunktā minētie pasākumi, tā 
informē Komisiju un nosūta tai savus 
komentārus; Komisija, ja nepieciešams, 
iesaka ierobežojumus attiecīgās sugas 
īpatņu izvešanai.”

Tos pasākumus, kuri ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
tiesību aktu papildinot, pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsaskaņo ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 338/97
18. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Tekstā iekļauj šādu 4. punktu:

"4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 
7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 
8. panta noteikumus. 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
3. punkta c) apakšpunktā un 4. panta 
b) apakšpunktā un 4. panta 
e) apakšpunktā paredzētais termiņš ir 
attiecīgi viens mēnesis, viens mēnesis un 
divi mēneši.”

svītrots 

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamība saīsināt ierasto termiņu nav pietiekami pamatota.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 338/97
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija groza A līdz D pielikumu, 
izņemot gadījumu, kad grozījumus izdara 
A pielikumā, ja tie neizriet no Konvencijas 
dalībvalstu konferences lēmumiem. Tos 
pasākumus, kuri ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

5. Komisija groza A līdz D pielikumu, 
izņemot gadījumu, kad grozījumus izdara 
A pielikumā, ja tie neizriet no Konvencijas 
dalībvalstu konferences lēmumiem. Tos 
pasākumus, kuri ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. 

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešamība saīsināt ierasto termiņu nav pietiekami pamatota.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 338/97
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulas 21. panta 3. punkta pirmo 
teikumu aizstāj ar šādu:

(11) Regulas 21. panta 3. punktu groza 
šādi:

„3. Divus mēnešus pirms šīs regulas 
īstenošanas Komisija saskaņā ar 18. panta 
2. punktā noteikto procedūru un, 
konsultējoties ar zinātnisko darba grupu:”

„3. Divus mēnešus pirms šīs regulas 
īstenošanas Komisija, konsultējoties ar 
zinātnisko darba grupu:

(a) pārbauda, ka nav attaisnojami 
ierobežojumi attiecībā uz to Regulas 
(EEK) Nr. 3626/82 C.1 pielikumā 
uzskaitīto sugu ievešanu Kopienā, kuras 
nav iekļautas šīs regulas A pielikumā

(b) pieņem regulu, ar kuru groza D 
pielikumu par to sugu uzskaitījumu, kas 
atbilst 3. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Tos pasākumus, kuri ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
tiesību aktu papildinot, pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsaskaņo ar regulatīvo kontroles procedūru.
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