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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av
vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning)
(COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: omarbetning)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet
(COM(2012)0403),
– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet
(C7-0197/2012),
– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den
14 november 20121,
– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter2,
– med beaktande av skrivelsen av den 11 november 2013 från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 87.3 i
arbetsordningen,
– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,
– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A7-0000/2013), och av följande skäl:
A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans
med dessa ändringar gäller förslaget endast en ren kodifiering av de befintliga texterna
som inte ändrar deras sakinnehåll.
1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om
1
2

EUT C 11, 15.01.2013, s. 85.
EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet,
kommissionen och de nationella parlamenten.
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 20
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för
genomförandet av denna förordning, bör
kommissionen tilldelas
genomförandebefogenheter. Dessa
befogenheter bör utövas i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011
om fastställande av allmänna regler och
principer för medlemsstaternas kontroll av
kommissionens utövande av sina
genomförandebefogenheter10.

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för
genomförandet av denna förordning, bör
kommissionen tilldelas
genomförandebefogenheter särskilt med
avseende på fastställande av vissa
dokuments utformning, förlaga och
format. Dessa befogenheter bör utövas i
enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av
den 16 februari 2011 om fastställande av
allmänna regler och principer för
medlemsstaternas kontroll av
kommissionens utövande av sina
genomförandebefogenheter10.

______________

______________

10

10

EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) anmälan om import: anmälan från
importören eller dennes ombud eller
företrädare, vid tiden för införsel
till unionen av ett exemplar av en art som
upptagits i bilaga C eller D, på den blankett
som avses i artikel 19.2 .

(d) anmälan om import: anmälan från
importören eller dennes ombud eller
företrädare, vid tiden för införsel
till unionen av ett exemplar av en art som
upptagits i bilaga C eller D, på den blankett
som avses i artikel 10 tredje stycket.
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Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – inledningen
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. För införsel till unionen kan
kommissionen efter samråd med de
berörda ursprungsländerna, och med
beaktande av alla yttranden från gruppen
för vetenskapliga undersökningar, genom
genomförandeakter, fastställa allmänna
restriktioner, eller restriktioner som enbart
gäller för vissa ursprungsländer,

6. För införsel till unionen ska
kommissionen ges befogenhet att, efter
samråd med de berörda ursprungsländerna,
och med beaktande av alla yttranden från
gruppen för vetenskapliga
undersökningar, anta delegerade akter
enligt artikel 20 för att fastställa allmänna
restriktioner, eller restriktioner som enbart
gäller för vissa ursprungsländer,
Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 6 - stycke 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De genomförandeakter som avses i första
stycket ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i
artikel 21.2.

utgår

Or. en

PE516.935v01-00

SV

6/17

PR\1001985SV.doc

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utfärdande av intyg

Utfärdande av tillstånd, anmälningar och
intyg
Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Kommissionen ska genom
genomförandeakter fastställa
utformningen av de intyg som avses i
första stycket. Dessa genomförandeakter
ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i
artikel 21.2.
Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1b (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1b. När en administrativ myndighet i en
medlemsstat mottar en ansökan och de
dokument som behövs från den person
som berörs och under förutsättning att
alla krav för utfärdandet är uppfyllda, har
myndigheten rätt att utfärda ett tillstånd
för de syften som anges i artikel 4.1 och
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4.2.
Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1c (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1c. Kommissionen ska genom
genomförandeakter fastställa
utformningen av det tillstånd som avses i
stycke 1a. Dessa genomförandeakter ska
antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i
artikel 21.2.
Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1d (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1d. Kommissionen ska genom
genomförandeakter fastställa
utformningen av den anmälan om import
som avses i artikel 4.3 och 4.4. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 21.2.
Or. en
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Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 19
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

utgår

Ytterligare genomförandebefogenheter
1. Kommissionen ska genom
genomförandeakter besluta om hur de
dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4
och 10 ska se ut. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 21.2.
2. Kommissionen ska genom
genomförandeakter föreskriva om
utformningen av en blankett för anmälan
av import. Dessa genomförandeakter ska
antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i
artikel 21.2.
Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Befogenheten att anta delegerade akter
som avses i artiklarna 4.7, 5.5, artikel 7.1,
7.2, 7.3, artiklarna 8.4, 9.6, 11.5, 12.4 och
artikel 18.1, 18.2 och 18.3 ska ges till
kommissionen tills vidare från och med
den [dag då den grundläggande rättsakten
träder i kraft eller något annat datum som
fastställs av lagstiftaren].

2. Befogenheten att anta delegerade akter
som avses i artiklarna 4.6, 4.7, 5.5, artikel
7.1, 7.2, 7.3, artiklarna 8.4, 9.6, 11.5, 12.4
och artikel 18.1, 18.2 och 18.3 ska ges till
kommissionen tills vidare från och med
den [dag då den grundläggande rättsakten
träder i kraft eller något annat datum som
fastställs av lagstiftaren].
Or. en
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Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet att anta
delegerade akter som avses i artiklarna 4.7,
5.5, artikel 7.1, 7.2, 7.3, artiklarna 8.4, 9.6,
11.5, 12.4 och artikel 18.1, 18.2 och 18.3
får när som helst återkallas av
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut
om återkallelse innebär att delegeringen av
den befogenhet som anges i beslutet
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen
efter det att det offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning, eller vid ett
senare i beslutet angivet datum. Det
påverkar inte giltigheten av delegerade
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet att anta
delegerade akter som avses i artiklarna 4.6,
4.7, 5.5, artikel 7.1, 7.2, 7.3, artiklarna 8.4,
9.6, 11.5, 12.4 och artikel 18.1, 18.2 och
18.3 får när som helst återkallas av
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut
om återkallelse innebär att delegeringen av
den befogenhet som anges i beslutet
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen
efter det att det offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning, eller vid ett
senare i beslutet angivet datum. Det
påverkar inte giltigheten av delegerade
akter som redan har trätt i kraft.
Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt
artiklarna 4.7, 5.5, artikel 7.1, 7.2, 7.3,
artiklarna 8.4, 9.6, 11.5, 12.4 och artikel
18.1, 18.2 och 18.3 ska träda i kraft endast
om varken Europaparlamentet eller rådet
har gjort invändningar mot den delegerade
akten inom en period av [två månader] från
den dag då akten delgavs
Europaparlamentet och rådet, eller om
både Europaparlamentet och rådet, före
utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att
invända. Denna period ska förlängas med
[två månader] på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt
artiklarna 4.6, 4.7, 5.5, artikel 7.1, 7.2, 7.3,
artiklarna 8.4, 9.6, 11.5, 12.4 och artikel
18.1, 18.2 och 18.3 ska träda i kraft endast
om varken Europaparlamentet eller rådet
har gjort invändningar mot den delegerade
akten inom en period av [två månader] från
den dag då akten delgavs
Europaparlamentet och rådet, eller om
både Europaparlamentet och rådet, före
utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att
invända. Denna period ska förlängas med
[två månader] på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.
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MOTIVERING
Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter
(Cites) som undertecknades 1973, har som syfte att se till att internationell handel med vilda
djur och växter inte hotar deras överlevnad. De arter som omfattas av Cites är förtecknade i
tre bilagor, som tillerkänner dem olika skyddsnivåer. I rådets förordning (EG) nr 338/97
behandlas skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem. I
denna stadgas om bestämmelser för import, export och reexport samt handel inom EU med
exemplar av de arter som är förtecknade i förordningens fyra bilagor.
När förteckningen över arter som är förtecknade i bilagorna till rådets förordning (EG)
nr 338/97 ändras, exempelvis för att genomföra partskonferensens beslut om upptagande i
förteckningen, har detta gjorts i form av en kommissionsförordning (den senaste från
februari 2012).
Kommissionen har tagit initiativ till kodifiering av rådets förordning (EG) nr 338/97. För att
medge ytterligare ändringar avseende delegerade akter och genomförandeakter (till följd av
antagandet av Lissabonfördraget) har det visat sig lämpligt att kodifieringen av förordning
(EG) nr 338/97 övergår till en omarbetning så att nödvändiga ändringar kan införas.
De förändringar som gjorts av omarbetningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 har
samtliga motiverats av behovet att uppdatera förslaget i enlighet med Lissabonfördraget för
att ersätta föråldrade och överflödiga bestämmelser med nya (däribland uppdateringen av den
rättsliga grunden, dvs. artikel 192.1 i FEUF, som motsvarar den gamla artikel 175.1 i EGföredraget), särskilt med avseende på kommittéförfaranden.
Även om det inte genomförts några politiska beslut i samband med omarbetningsförslaget har
det varit innehållsmässiga ändringar till följd av fördragsrätten eller ny EU-lagstiftning om
samma ämne.
Med anledning av dessa anpassningar och ändringars karaktär föreslår föredraganden endast
några få ändringar till förslaget om omarbetning av förordning (EG) nr 338/97.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
Ref.: D(2013)55514

Mr Matthias Groote
Chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety
ASP 12G201
Brussels
Subject:

Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
(Recast) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Dear Chairman,
The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules
of Procedure.
Paragraph 3 of that Rule reads as follows:
"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the
committee responsible."
In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the
proposal which contain changes.
However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement, the committee
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the proposal, it shall
immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should
inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments
and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."
Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified
as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the
earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the
existing texts, without any change in their substance.
PR\1001985SV.doc
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Furthermore, pursuant to Rules 86(2) and 86(3), the Committee on Legal Affairs considered
that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party
were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.
In conclusion, after discussing it at its meeting of 5 November 2013, the Committee on Legal
Affairs, unanimously1, recommends that your Committee, as the committee responsible,
proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 87.
Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

1

The following Members were present: Baldassarre (Vice-Chair), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu
(Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo,
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Chair), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra
Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH
KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 25 september 2013
YTTRANDE
TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda
djur och växter genom kontroll av handeln med dem
COM(2012)0403 final av den 19 juli 2012 – 2012/0196(COD)
I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9,
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 24 september och den 17 oktober 2012 och
den 17 september 2013 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.
Vid sammanträdena1 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning, som syftar till en omarbetning av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den
9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med
dem, och slog i samförstånd fast följande:
1) Motiveringen borde, för att uppfylla alla relevanta krav i det interinstitutionella avtalet, ha
angett exakt vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras genom förslaget,
vilket föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.
2) I artikel 13.3 första stycket bör de inledande orden ”Medlemsstaterna ska senast den
3 mars 1997” ersättas med ”Medlemsstaterna ska senast tre månader före den dag då
förordning (EG) nr 338/97 börjar tillämpas”.
3) I artikel 18.1 b i förslaget till omarbetning bör hänvisningen till ”artikel 7.1
andra stycket a” ändras så att hänvisningen görs till ”artikel 7.1 tredje stycket b i”.

1

Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade
utifrån den engelska, som var textens originalversion.
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Efter granskningen av förslaget kunde den rådgivande gruppen alltså enhälligt konstatera att
förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver de som nämns. Gruppen
konstaterade vidare, när det gäller kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den
tidigare rättsakten och dessa ändringar, att det är fråga om en okomplicerad kodifiering av
gällande lagtext som inte ändrar sakinnehållet.
När det gäller artikel 2 d, artikel 4.6 och 4.7, artikel 5.5 och 5.7, artikel 7, artikel 8.4,
artikel 9.6, artikel 11.5, artikel 12.4 och 12.5, artikel 15.1, 15.4 första och tredje styckena och
15.5, artikel 18 och artikel 19.1 i förslaget till den omarbetade rättsakten diskuterades
emellertid om inte hela texten i dessa delar borde ha markerats med den grå skuggning som
vanligen används för att markera innehållsmässiga ändringar.
Europaparlamentets och kommissionens juridiska avdelningar ansåg å sin sida att de
markeringar som använts i dessa delar av texten för att markera att vissa formuleringar i de
nuvarande bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 skulle ersättas med nya formuleringar
som baseras på standardformuleringar som de tre institutionerna har enats om var tillräckliga
för att tydliggöra de innehållsmässiga ändringar som föreslås beträffande dessa bestämmelser.
Rådets juridiska avdelning ansåg däremot att ändringen av förfarandet inte kan skiljas från de
innehållsmässiga frågor som detta förfarande är förbundet med, och att hela texten i dessa
bestämmelser därför borde ha markerats med gråskuggning.
De tre juridiska avdelningarna var däremot överens om att kommissionens förslag till dessa
nya bestämmelser bör tolkas på så sätt att kommissionen endast menar att det föreskrivande
förfarandet med kontroll i vissa av dessa bestämmelser i den nuvarande rättsakten ska ersättas
med en delegering till kommissionen av befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290
i EUF-fördraget, och att det föreskrivande förfarandet i de övriga bestämmelserna ska ersättas
med genomförandebefogenheter för kommissionen i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget
och förordning (EU) nr 182/2011.
När det gäller att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska ersättas med en delegering
till kommissionen av befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget
var de tre juridiska avdelningarna även överens om att lagstiftaren som ett led i
omarbetningsförfarandet och i enlighet med fördragen bör bedöma om denna föreslagna
anpassning av det nuvarande kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter
kan godtas eller om en annan lösning bör väljas för en eller flera av de berörda
bestämmelserna, t.ex. att kommissionen eller rådet får genomförandebefogenheter i enlighet
med artikel 291 i EUF-fördraget och förordning (EU) nr 182/2001, eller i annat fall att de
relevanta bestämmelserna fastställs under lagstiftningsförfarandet.
Även när det gäller att det föreskrivande förfarandet ska ersättas med
genomförandebefogenheter för kommissionen i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget och
förordning (EU) nr 182/2011 var de tre juridiska avdelningarna överens om att lagstiftaren
som ett led i omarbetningsförfarandet och i enlighet med fördragen bör bedöma om denna
föreslagna anpassning av det nuvarande kommittéförfarandet till det nya systemet med
genomförandeakter kan godtas eller om en annan lösning bör väljas för en eller flera av de
berörda bestämmelserna, t.ex. att kommissionen får befogenheter i enlighet med artikel 290 i
EUF-fördraget eller att rådet får genomförandebefogenheter i enlighet med artikel 291 i
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EUF-fördraget, eller i annat fall att de relevanta bestämmelserna fastställs under
lagstiftningsförfarandet.
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