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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.



PR\727679SL.doc 3/9 PE407.820v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5



PE407.820v01-00 4/9 PR\727679SL.doc

SL



PR\727679SL.doc 5/9 PE407.820v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 338/97 
o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z 
njimi kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila – Prilagoditev regulativnemu 
postopku s pregledom
(KOM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0104),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0087/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi učinkovitosti je treba normalne 
roke za regulativni postopek s pregledom 
skrajšati za sprejetje ukrepov, ki 
spreminjajo priloge A do D v skladu s 
členom 19(3), da bi izpolnili rok za 
začetek veljavnosti sprememb dodatkov h 
Konvenciji, sprejetih na konferencah 
pogodbenic Konvencije in zagotovili 
spoštovanje člena 3.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

 Obrazložitev za potrebno skrajšanje normalnih rokov ne zadošča. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) Št. 338/97
Člen 4 –  odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"6. Ob posvetovanju z zadevnimi državami 
porekla ter v skladu s postopkom iz člena 
18(2) in upoštevajoč vsako mnenje 
Skupine za strokovno presojo lahko 
Komisija za vnos v Skupnost določi 
splošne omejitve ali omejitve, ki se 
nanašajo na nekatere države porekla:“ 

"6. Ob posvetovanju z zadevnimi državami 
porekla in upoštevajoč vsako mnenje 
Skupine za strokovno presojo lahko 
Komisija za vnos v Skupnost določi 
splošne omejitve ali omejitve, ki se 
nanašajo na nekatere države porekla:“ 

Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba uskladiti z regulativnim postopkom s pregledom.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – podtočka a a (novo)
Uredba (ES) Št. 338/97
Člen 4 –  odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v odstavku 6 se doda naslednji 
pododstavek 1a:
„Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).“
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Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba uskladiti z regulativnim postopkom s pregledom.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – podtočka b
Uredba (ES) Št. 338/97
Člen 5 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(b) Kadarkoli je upravni organ seznanjen 
z ukrepi, navedenimi v točki (a), o tem 
obvesti Komisijo in ji predloži svoje 
pripombe, Komisija pa, če je primerno, 
priporoči omejitve za izvoz zadevnih vrst v 
skladu s postopkom iz člena 18(2).“

„(b) Kadarkoli je upravni organ seznanjen 
z ukrepi, navedenimi v točki (a), o tem 
obvesti Komisijo in ji predloži svoje 
pripombe, Komisija pa, če je primerno, 
priporoči omejitve za izvoz zadevnih vrst.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).“

Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba uskladiti z regulativnim postopkom s pregledom.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – podtočka (b)
Uredba (ES) Št. 338/97
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Vstavi se odstavek 4: črtano 
"4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
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uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 
Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so en mesec, en 
mesec oziroma dva meseca.“

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev za potrebno skrajšanje normalnih rokov ne zadošča. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) Št. 338/97
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija spremeni priloge A do D, 
razen če gre za spremembe Priloge A, ki 
niso posledica odločitev Konference 
pogodbenic Konvencije. Navedeni ukrepi 
za spremembo nebistvenih določb te 
uredbe se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(4).

5. Komisija spremeni priloge A do D, 
razen če gre za spremembe Priloge A, ki 
niso posledica odločitev Konference 
pogodbenic Konvencije. Navedeni ukrepi 
za spremembo nebistvenih določb te 
uredbe se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s  iz člena 18(3).

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev za potrebno skrajšanje normalnih rokov ne zadošča.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) Št. 338/97
Člen 21 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V členu 21 se uvodni stavek odstavka 
3 nadomesti z naslednjim:

(1a) Člen 21, odstavek 3, se spremeni:

"3. Dva meseca, preden se začne izvajati ta 
uredba, Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 18(2) in ob posvetovanju s Skupino 
za strokovno presojo:“

"3. Dva meseca pred začetkom izvajanja te 
uredbe Komisija ob posvetovanju s 
Skupino za strokovno presojo:

(a) preveri, da ni upravičenega razloga 
za omejitve vnosa vrst iz Priloge C1 
Uredbe (EGS) št. 3626/82, ki niso 
vključene v Prilogo A te uredbe, v 
Skupnost;
(b) sprejme uredbo, ki spreminja 
Prilogo D v reprezentativni seznam vrst,
ki izpolnjujejo merila, določena v členu 
3(4)(a).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).“

Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba uskladiti z regulativnim postopkom s pregledom.
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