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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonvaraisten eläinten 
ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 338/97 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta – Mukauttaminen 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn
(KOM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0104),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0087/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tehokkuussyistä olisi lyhennettävä 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn 
tavallisesti sovellettavia määräaikoja 
hyväksyttäessä liitteitä A–D muuttavia 
toimenpiteitä 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, jotta voidaan noudattaa 
yleissopimuksen osapuolten konferenssin 
kokouksissa hyväksyttyjen 

Poistetaan.
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yleissopimuksen liitteisiin tehtävien 
muutosten voimaantulolle asetettua 
määräaikaa ja varmistaa, että 3 artiklan 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Tavanomaisesti sovellettavien määräaikojen lyhentämistarvetta koskeva selitys on 
riittämätön.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 338/97
4 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"6. Komissio voi, kuultuaan asianomaisia 
alkuperämaita 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja 
ottaen huomioon tieteellisen 
tarkasteluryhmän lausunnot, määrätä 
yleisistä tai tiettyjä alkuperämaita 
koskevista yhteisöön tuonnin 
rajoituksista:" 

"6. Komissio voi, kuultuaan asianomaisia 
alkuperämaita ja ottaen huomioon 
tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot, 
määrätä yleisistä tai tiettyjä alkuperämaita 
koskevista yhteisöön tuonnin 
rajoituksista:"  

Or. en

Perustelu

Tämän määräyksen olisi oltava yhdenmukainen valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 338/97
4 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 6 kohtaan uusi 1 a alakohta 
seuraavasti:
"Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Tämän määräyksen olisi oltava yhdenmukainen valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 338/97
5 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

"b) Jos hallintoviranomaiselle ilmoitetaan 
tällaisista toimenpiteistä, se esittää niistä 
huomionsa komissiolle, joka tarvittaessa 
suosittaa kyseisiin lajeihin kuuluvien 
yksilöiden viennin rajoittamista 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti."

"b) Jos hallintoviranomaiselle ilmoitetaan 
tällaisista a kohdassa tarkoitetuista
toimenpiteistä, se esittää niistä huomionsa 
komissiolle, joka tarvittaessa suosittaa 
kyseisiin lajeihin kuuluvien yksilöiden 
viennin rajoittamista.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en
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Perustelu

Tämän määräyksen olisi oltava yhdenmukainen valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 338/97
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan 
b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset. 
Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
määräaika vahvistetaan yhdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu määräaika yhdeksi 
kuukaudeksi ja 4 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettu määräaika kahdeksi 
kuukaudeksi."

Or. en

Perustelu

Tavanomaisesti sovellettavien määräaikojen lyhentämistarvetta koskeva selitys on 
riittämätön. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta 
Asetus (EY) N:o 338/97
19 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tarkistaa liitteitä A–D lukuun 
ottamatta niitä liitteen A tarkistuksia, jotka 
eivät aiheudu yleissopimuksen osapuolten 
konferenssin päätöksistä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

5. Komissio tarkistaa liitteitä A–D lukuun 
ottamatta niitä liitteen A tarkistuksia, jotka 
eivät aiheudu yleissopimuksen osapuolten 
konferenssin päätöksistä. Nämä 
toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tavanomaisesti sovellettavien määräaikojen lyhentämistarvetta koskeva selitys on 
riittämätön.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 338/97
 21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Korvataan 21 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen virke seuraavasti:

(11) Muutetaan 21 artiklan 3 kohta
seuraavasti:

"3. Kaksi kuukautta ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa komissio, 18 artiklan 2 
kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen ja tieteellistä tarkasteluryhmää 
kuultuaan,"

"3. Kaksi kuukautta ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa komissio, tieteellistä 
tarkasteluryhmää kuultuaan,

a) tarkastaa, ettei ole syytä asettaa 
rajoituksia asetuksen (ETY) N:o 3626/82 
liitteessä C 1 olevien sellaisten lajien 
tuonnille yhteisöön, jotka eivät sisälly 
tämän asetuksen liitteeseen A;
(b) antaa asetuksen liitteen D 
muuttamisesta edustavaksi 3 artiklan 4 
kohdan a alakohdan vaatimukset 
täyttäväksi luetteloksi.
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Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Tämän määräyksen olisi oltava yhdenmukainen valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
kanssa.
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