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PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor faunei și florei 
sălbatice prin controlul comerțului cu acestea în ceea ce privește competențele de 
executare conferite Comisiei – Adaptare la procedura de reglementare cu control
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0104),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0087/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament– act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de eficiență, termenele 
care se aplică în mod normal în cadrul 
procedurii de reglementare cu control ar 
trebui să fie reduse pentru adoptarea 
măsurilor de modificare a anexelor A-D, 
în conformitate cu articolul 19 alineatul 
(3), pentru a respecta termenul de intrare 
în vigoare a amendamentelor aduse 
anexelor la convenție și adoptate în 
cadrul reuniunilor Conferinței părților la 

eliminat
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convenție și pentru a garanta respectarea 
dispozițiilor articolului 3.

Or. en

Justificare

The explanation for the need of curtailing the normal time limits  is insufficient. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 4 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(6) Ca urmare a consultării cu țara de 
origine în cauză, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 18 
alineatul (2) și luând în considerare orice 
aviz al grupului de analiză științifică, 
Comisia poate impune restricții generale 
sau restricții referitoare la anumite țări de 
origine, la introducerea în Comunitate:” 

„(6) Ca urmare a consultării cu țara de 
origine în cauză, luând în considerare orice 
aviz al grupului de analiză științifică, 
Comisia poate impune restricții generale 
sau restricții referitoare la anumite țări de 
origine, la introducerea în Comunitate:” 

Or. en

Justificare

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 3

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul aa (nou)
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (6) se adaugă următorul 
paragraf (1a):
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„Aceste măsuri, vizând modificarea unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (3).”

Or. en

Justificare

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 4

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – subpunctul b
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 5 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(b) Atunci când un organ de gestionare 
este informat despre măsurile prevăzute la 
litera (a), acesta le comunică împreună cu 
observațiile sale Comisiei care, după caz, 
recomandă restricții la exportul speciilor în 
cauză, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 18 alineatul (2).”

„(b) Atunci când un organ de gestionare 
este informat despre măsurile prevăzute la 
litera (a), acesta le comunică împreună cu 
observațiile sale Comisiei care, după caz, 
recomandă restricții la exportul speciilor în 
cauză.

Aceste măsuri, vizând modificarea unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (3).” 

Or. en

Justificare

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – subpunctul b
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se introduce alineatul (4): eliminat 
„(4) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4), articolul 5 litera (b) și 
articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior. 
Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 
literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la o lună, la o lună și, 
respectiv, la două luni.”

Or. en

Justificare

The explanation for the need of curtailing the normal time limits is insufficient. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia modifică anexele A-D, cu 
excepția modificărilor la anexa A care nu 
rezultă din decizii ale Conferinței părților 
la convenție. Aceste măsuri, vizând 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 18 

(5) Comisia modifică anexele A-D, cu 
excepția modificărilor la anexa A care nu 
rezultă din decizii ale Conferinței părților 
la convenție. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 18 
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alineatul (4). alineatul (3).

Or. en

Justificare

The explanation for the need of curtailing the normal time limits  is insufficient.

Amendamentul 7

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. La articolul 21 alineatul (3), teza 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text:

11. Articolul 21 alineatul (3) se modifică 
după cum urmează:

„(3) Cu două luni înainte de punerea în 
aplicare a prezentului regulament, Comisia, 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 18 alineatul (2) și cu consultarea 
grupului de analiză științifică:”

„(3) Cu două luni înainte de punerea în 
aplicare a prezentului regulament, Comisia, 
cu consultarea grupului de analiză 
științifică:

(a) verifică dacă vreun element justifică 
restricții la introducerea în Comunitate 
a speciilor enumerate la anexa C1 la 
Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și care 
nu sunt incluse la anexa A la prezentului 
regulament;

(b) adoptă un regulament de modificare 
a anexei D întocmind o listă 
reprezentativă a speciilor care 
corespund criteriilor stabilite la articolul 
3 alineatul (4) litera (a).
Aceste măsuri, vizând modificarea unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (3).”

Or. en
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Justificare

This provision should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny.
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