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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho relativo à protecção de espécies da fauna e da 
flora selvagens através do controlo do seu comércio no que se refere às competências 
atribuídas à Comissão - Adaptação ao procedimento de regulamentação com controlo
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0104),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0087/2006),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por razões de eficiência, os prazos 
normalmente aplicados no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo devem ser reduzidos para a 
adopção de medidas que alterem os 
anexos A a D de acordo com o n.º 3 do 
artigo 19.º, de modo a respeitar a data de 
entrada em vigor das alterações aos 

Suprimido
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anexos da Convenção adoptada pela 
Conferência das Partes na Convenção e 
para garantir o respeito do disposto no 
artigo 3.º .

Or. en

Justificação

A explicação da necessidade de abreviar os prazos normais revela-se insuficiente. 

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 338/97
Artigo 4 – n.º 6 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

"6. Em consulta com os países de origem 
interessados, nos termos do procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 18º, e tendo em 
conta todo e qualquer parecer do Grupo de 
análise científica, a Comissão pode 
estabelecer restrições gerais ou relativas a 
determinados países de origem, à 
introdução na Comunidade de:" 

"6. Em consulta com os países de origem 
interessados e tendo em conta todo e 
qualquer parecer do Grupo de análise 
científica, a Comissão pode estabelecer 
restrições gerais ou relativas a
determinados países de origem, à 
introdução na Comunidade de:" 

Or. en

Justificação

A presente disposição deveria ser adaptada ao procedimento de regulamentação com 
controlo.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 338/97
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 6 é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Estas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 18.º."

Or. en

Justificação

A presente disposição deveria ser adaptada ao procedimento de regulamentação com 
controlo.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 338/97
Artigo 5 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

"(b) Sempre que uma autoridade 
administrativa tenha sido informada das 
medidas referidas na alínea a), comunicá-
las-á, juntamente com as suas observações, 
à Comissão, a qual, se for caso disso, 
recomendará restrições às exportações da 
espécie em causa nos termos do 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
18.º."

"(b) Sempre que uma autoridade 
administrativa tenha sido informada das 
medidas referidas na alínea a), comunicá-
las-á, juntamente com as suas observações, 
à Comissão, a qual, se for caso disso, 
recomendará restrições às exportações da 
espécie em causa."

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 18.º." 

Or. en
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Justificação

A presente disposição deveria ser adaptada ao procedimento de regulamentação com 
controlo.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 338/97
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o seguinte n.º 4: Suprimido 
"4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.os 1 
a 4 e a alínea b) do n.º 5 do artigo 5.°-A e 
o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, 
tendo em conta o disposto no seu artigo 
8.°. 
Os prazos indicados no n.º 3, alínea c), e 
no n.º 4, alíneas b) e e), do artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE são fixados, 
respectivamente, em um mês, um mês e 
dois meses."

Or. en

Justificação

A explicação da necessidade de abreviar os prazos normais revela-se insuficiente.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 
Regulamento (CE) n.º 338/97
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão procederá à alteração dos 
anexos A a D, com excepção das alterações 
do anexo A que não resultem de decisões 

5. A Comissão procederá à alteração dos 
anexos A a D, com excepção das alterações 
do anexo A que não resultem de decisões 
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da conferência das Partes na Convenção. 
As medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 18.º"

da conferência das Partes na Convenção. 
As medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 18.º"

Or. en

Justificação

A explicação da necessidade de abreviar os prazos normais revela-se insuficiente

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 338/97
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(11) No n.º 3 do artigo 21.º, a frase 
introdutória passa a ter a seguinte 
redacção:

(11) O n.º 3 do  artigo 21.º passa a ter a 
seguinte redacção:

"3. Dois meses antes da data de início de 
aplicação do presente regulamento e nos 
termos do n.º 2 do artigo 18.º, em consulta 
com o Grupo de análise científica, a 
Comissão:"

"3. Dois meses antes da data de início de 
aplicação do presente regulamento e em 
consulta com o Grupo de análise científica, 
a Comissão:"

a) Certificar-se-á de que não há nenhum 
elemento que justifique restrições à 
introdução na Comunidade das espécies 
constantes do anexo C 1 do Regulamento 
(CEE) nº 3626/82 não incluídas no anexo 
A do presente regulamento;
b) Adoptará um regulamento para 
alterar o anexo D por forma a que este 
seja uma lista representativa das 
espécies conformes com os critérios 
estabelecidos no nº 4, alínea a), do artigo
3.º.
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Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 18.º."

Or. en

Justificação

A presente disposição deve ser adaptada ao procedimento de regulamentação com controlo.
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