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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\727679PL.doc 3/10 PE407.820v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5



PE407.820v01-00 4/10 PR\727679PL.doc

PL



PR\727679PL.doc 5/10 PE407.820v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi w odniesieniu do uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji - dostosowanie do procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0104),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0087/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na potrzebę skutecznego 
działania, terminy mające zwykle 
zastosowanie w ramach procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą 
powinny zostać skrócone w odniesieniu do 
przyjęcia środków zmieniających 
załączniki A do D zgodnie z art. 19 ust. 3, 
w celu zapewnienia zgodności z terminem 
wejścia w życie zmian do dodatków do 

skreślony
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Konwencji przyjętych na posiedzeniach 
Konferencji Stron Konwencji oraz 
zapewnienia przestrzegania przepisów art. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie potrzeby skrócenia terminów zwykle stosowanych jest niewystarczające.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1 - litera a
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 4 – ustęp 6 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6. W konsultacji z danymi krajami 
pochodzenia, zgodnie z procedurą, o której 
mowa art. 18 ust. 2, i biorąc pod uwagę 
wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu 
Naukowego, Komisja może wprowadzić 
ogólne ograniczenia lub ograniczenia 
odnoszące się do niektórych krajów 
pochodzenia, dotyczące wprowadzania do 
Wspólnoty:”

„6. W konsultacji z danymi krajami 
pochodzenia i biorąc pod uwagę wszelkie 
opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, 
Komisja może wprowadzić ogólne 
ograniczenia lub ograniczenia odnoszące 
się do niektórych krajów pochodzenia, 
dotyczące wprowadzania do Wspólnoty:”

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienie to powinno zostać dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej
 z kontrolą.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) W ust. 6 dodaje się akapit 1a 
w następującym brzmieniu:
„Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 18 ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienie to powinno zostać dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej
 z kontrolą.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 5 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„b) Kiedy tylko organ administracyjny 
zostanie powiadomiony o środkach, 
określonych w lit. a), poinformuje on o tym 
Komisję i przekaże jej swoje uwagi, 
w których, jeśli to stosowne, zaleci 
wprowadzenie ograniczeń w wywozie 
danych gatunków, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 18 ust. 2.”

„b) Kiedy tylko organ administracyjny 
zostanie powiadomiony o środkach, 
określonych w lit. a), poinformuje on o tym 
Komisję i przekaże jej swoje uwagi, 
w których, jeśli to stosowne, zaleci 
wprowadzenie ograniczeń w wywozie 
danych gatunków.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 18 ust. 3.” 

Or. en
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Uzasadnienie

Postanowienie to powinno zostać dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dodaje się ustęp 4: skreślony
„4. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4, art. 5 
lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, 
z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej 
decyzji. 

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), 
ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 
1999/468/WE wynoszą odpowiednio jeden 
miesiąc, jeden miesiąc i dwa miesiące.”

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie potrzeby skrócenia terminów zwykle stosowanych jest niewystarczające.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja wprowadza zmiany 
w załącznikach A do D, z wyjątkiem zmian 

5. Komisja wprowadza zmiany 
w załącznikach A do D, z wyjątkiem zmian 
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w załączniku A, które nie wynikają 
z decyzji podjętych przez Konferencję 
Stron Konwencji. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 4.

w załączniku A, które nie wynikają 
z decyzji podjętych przez Konferencję 
Stron Konwencji. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie potrzeby skrócenia terminów zwykle stosowanych jest niewystarczające.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W art. 21 ust. 3 zdanie 
wprowadzające otrzymuje następujące 
brzmienie:

(11) W art. 21 ust. 3 wprowadza się 
następujące zmiany:

„3. Na dwa miesiące przed wykonaniem 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie 
z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2 
i po konsultacjach z Grupą ds. Przeglądu 
Naukowego, Komisja:”

„3. Na dwa miesiące przed wykonaniem 
niniejszego rozporządzenia, po 
konsultacjach z Grupą ds. Przeglądu 
Naukowego, Komisja:

(a) sprawdza, czy nie ma żadnego 
uzasadnienia dla zastosowania 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
Wspólnoty gatunków wymienionych 
w załączniku C1 do rozporządzenia 
(EWG) nr 3626/82, które nie zostały 
włączone do załącznika A do niniejszego 
rozporządzenia;
(b) przyjmuje rozporządzenie 
zmieniające załącznik D, aby stanowił 
reprezentatywny wykaz gatunków 
spełniających kryteria ustanowione 
w art. 3 ust. 4 lit. a.
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Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 18 ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienie to powinno zostać dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą.
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