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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed 
for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission
(KOM(2008)0104 – C6–0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0104),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0087/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Af effektivitetshensyn bør de frister, 
som normalt gælder i forbindelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, 
afkortes for så vidt angår vedtagelse af 
foranstaltninger, der ændrer bilag A-D i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, 
for at overholde tidsfristen for 
ikrafttræden af ændringer af listerne til 
konventionen, som vedtages på 
konferencer mellem konventionens parter 
og for at sikre, at bestemmelserne i artikel 

udgår
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3 overholdes.

Or. en

Begrundelse

Forklaringen på nødvendigheden af at afkorte de normale frister er utilstrækkelig.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 4 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6. Efter høring af de berørte 
oprindelseslande i henhold til proceduren i 
artikel 18, stk. 2, og efter at have taget en 
eventuel erklæring fra Den Videnskabelige 
Undersøgelsesgruppe i betragtning kan 
Kommissionen fastsætte generelle 
restriktioner eller restriktioner, der vedrører 
visse oprindelseslande, for indførsel i 
Fællesskabet:" 

"6. Efter høring af de berørte 
oprindelseslande og efter at have taget en 
eventuel erklæring fra Den Videnskabelige 
Undersøgelsesgruppe i betragtning kan 
Kommissionen fastsætte generelle 
restriktioner eller restriktioner, der vedrører 
visse oprindelseslande, for indførsel i 
Fællesskabet:" 

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør tilpasses forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) I stk. 6 tilføjes følgende litra 1a:
"Disse foranstaltninger, der har til formål 
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at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 18, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør tilpasses forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 5 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(b) Hvis et styrelsesråd får meddelelse om 
foranstaltninger som omhandlet i litra a), 
underretter det Kommissionen herom, 
herunder dets bemærkninger hertil, og 
Kommissionen anbefaler i påkommende 
tilfælde eksportrestriktioner for de 
pågældende arter efter proceduren i artikel 
18, stk. 2."

"(b) "Hvis et styrelsesråd får meddelelse 
om foranstaltninger som omhandlet i litra 
a), underretter det Kommissionen herom, 
herunder dets bemærkninger hertil, og 
Kommissionen anbefaler i påkommende 
tilfælde eksportrestriktioner for de 
pågældende arter."

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 3." 

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør tilpasses forskriftsproceduren med kontrol.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som stk. 4 indsættes: udgår 
"4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. 
Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis én måned, én måned og to 
måneder."

Or. en

Begrundelse

Forklaringen på behovet for at begrænse de normale frister er utilstrækkelig. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen foretager ændringer i 
bilag A-D med undtagelse af ændringer i 
bilag A, som der ikke er truffet afgørelse 
om på konferencen mellem konventionens 
parter. Disse foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 4."

5. Kommissionen foretager ændringer i 
bilag A-D med undtagelse af ændringer i 
bilag A, som der ikke er truffet afgørelse 
om på konferencen mellem konventionens 
parter. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 3.
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Or. en

Begrundelse

Forklaringen på behovet for at begrænse de normale frister er utilstrækkelig.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Artikel 21, stk. 3, hovedet, affattes 
således:

(11) Artikel 21, stk. 3, affattes således:

"3. Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, og
efter høring af den videnskabelige 
undersøgelsesgruppe skal Kommissionen 
to måneder inden gennemførelsen af denne 
forordning:"

"3. Efter høring af den videnskabelige 
undersøgelsesgruppe skal Kommissionen 
to måneder inden gennemførelsen af denne 
forordning:"

(a) kontrollere, at der ikke er noget, der 
taler for indskrænkninger i indførelsen i 
Fællesskabet af de arter i bilag C 1 til 
forordning (EØF) nr. 3626/82, der ikke er 
medtaget i bilag A til nærværende 
forordning
(b) vedtage en forordning om ændring af 
bilag D til en repræsentativ liste over 
arter, der opfylder kriterierne i artikel 3, 
stk. 4, litra a).
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør tilpasses forskriftsproceduren med kontrol.
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