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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta 
nendega kauplemise reguleerimise teel) komisjoni rakendusvolituste osas (kohandamine 
kontrolliga regulatiivmenetlusega)
(KOM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0104);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0087/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tõhususe eesmärgil tuleks lühendada 
kontrolliga regulatiivmenetluse 
tavatähtaegu selliste meetmete 
vastuvõtmiseks, millega artikli 19 lõike 3 
kohaselt muudetakse lisasid A–D, et kinni 
pidada konventsiooni osapoolte 
konverentsi koosolekutel vastu võetud 
konventsiooni lisade muudatuste 

välja jäetud
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jõustumise tähtajast ja tagada, et 
järgitakse artikli 3 sätteid.

Or. en

Selgitus

Tavatähtaegade lühendamise vajalikkuse selgitus on ebapiisav. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 4 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Konsulteerinud asjaomaste 
päritoluriikidega, toimides artikli 18 lõikes 
2 osutatud korras ning võttes arvesse 
teadusliku järelevalverühma arvamust, 
võib komisjon kehtestada ühendusse 
sissetoomisel üldisi piiranguid või 
piiranguid teatavate päritolumaade suhtes:” 

„6. Konsulteerinud asjaomaste 
päritoluriikidega ning võttes arvesse 
teadusliku järelevalverühma arvamust, 
võib komisjon kehtestada ühendusse 
sissetoomisel üldisi piiranguid või 
piiranguid teatavate päritolumaade suhtes:” 

Or. en

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla kontrolliga regulatiivmenetlusega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 4 – lõige 6 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõikesse 6 lisatakse järgmine esimene 
a lõik:
„Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
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vähem oluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla kontrolliga regulatiivmenetlusega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„b) Kui korraldusasutusele on soovitatud 
punktis a nimetatud meetmeid, teatab ta 
nendest ja esitab oma selgitused 
komisjonile, kes vajaduse korral soovitab 
artikli 18 lõikes 2 osutatud korras nende 
liikide ekspordipiiranguid.”

„b) Kui korraldusasutusele on soovitatud 
punktis a nimetatud meetmeid, teatab ta 
nendest ja annab oma selgitused 
komisjonile, kes vajaduse korral soovitab 
nende liikide ekspordipiiranguid.”

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.” 

Or. en

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla kontrolliga regulatiivmenetlusega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 18 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 4: välja jäetud 
„4. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning 
artiklit 7, võttes arvesse kõnealuse otsuse 
artikli 8 sätteid. 
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c, lõike 4 punktis b ja lõike 4 
punktis e sätestatud tähtaegadeks 
kehtestatakse vastavalt üks kuu, üks kuu 
ja kaks kuud.”

Or. en

Selgitus

Tavatähtaegade lühendamise vajalikkuse selgitus on ebapiisav. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon muudab lisasid A–D, välja 
arvatud muudatused lisas A, mis ei tulene 
konventsiooni osapoolte konverentsi 
otsustest. Kõnealused meetmed käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

5. Komisjon muudab lisasid A–D, välja 
arvatud muudatused lisas A, mis ei tulene 
konventsiooni osapoolte konverentsi 
otsustest. Kõnealused meetmed käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tavatähtaegade lühendamise vajalikkuse selgitus on ebapiisav.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Artikli 21 lõike 3 sissejuhatav lause 
asendatakse järgmisega:

(11) Artikli 21 lõiget 3 muudetakse 
järgmiselt:

„3. Kaks kuud enne käesoleva määruse 
rakendamist peab komisjon artikli 18 
lõikes 2 sätestatud korras ja 
konsulteerides teadusliku 
järelevalverühmaga:

„3. Kaks kuud enne käesoleva määruse 
rakendamist peab komisjon teadusliku 
järelevalverühmaga konsulteerides:

a) kontrollima, et ei oleks põhjust piirata 
selliste määruse (EMÜ) nr 3626/82 lisas 
C1 loetletud liikide sissetoomist 
ühendusse, mida ei esine käesoleva 
määruse lisas A;
b) võtma vastu määruse, millega lisa D 
muudetakse artikli 3 lõike 4 punktis a 
sätestatud kriteeriumidele vastavate liikide 
tüüploeteluks.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla kontrolliga regulatiivmenetlusega.
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