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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende 
dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, wat de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft - Aanpassing aan de 
regelgevingsprocedure met toetsing
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0104),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0087/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om redenen van doeltreffendheid 
moeten de normaal voor de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
gebruikelijke termijnen worden ingekort 
voor de aanneming van maatregelen 
waarnaar wordt verwezen in artikel 19, lid 
3, tot wijziging van de bijlagen A tot en 
met D, om aan de termijn te kunnen 
voldoen voor de inwerkingtreding van de 
wijzigingen van de bijlagen bij de 
Overeenkomst die zijn goedgekeurd in de 
vergaderingen van de conferenties van de 

Schrappen
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partijen bij de Overeenkomst en om te 
garanderen dat wordt voldaan aan de 
bepalingen van artikel 3.

Or. en

Motivering

De verklaring voor de noodzaak de gebruikelijke termijn in te korten is onvoldoende. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) No 338/97
Artikel 4 – lid 6 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. "6. In overleg met de betrokken landen 
van herkomst kan de Commissie volgens 
de procedure van artikel 18, lid 2, en met 
inachtneming van de adviezen van de 
wetenschappelijke studiegroep, algemene -
of bepaalde landen van herkomst 
betreffende - beperkingen opleggen ten 
aanzien van het binnenbrengen in de 
Gemeenschap:" 

"6. In overleg met de betrokken landen van 
herkomst kan de Commissie  met 
inachtneming van de adviezen van de 
wetenschappelijke studiegroep, algemene -
of bepaalde landen van herkomst 
betreffende - beperkingen opleggen ten 
aanzien van het binnenbrengen in de 
Gemeenschap: 

Or. en

Motivering

Om de bepaling aan te passen aan de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) No 338/97
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aan lid 6 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
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worden vastgesteld volgens de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering

Om de bepaling aan te passen aan de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) No 338/97
Artikel 5 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(b) Wanneer een administratieve instantie 
van dergelijke maatregelen op de hoogte is 
gebracht, deelt zij die - tezamen met haar 
opmerkingen - mee aan de Commissie; 
volgens de procedure van artikel 18, lid 2,
beveelt de Commissie eventueel 
uitvoerbeperkingen met betrekking tot de 
betrokken soort aan."

"(b) Wanneer een administratieve instantie 
van dergelijke maatregelen op de hoogte is 
gebracht, deelt zij die - tezamen met haar 
opmerkingen - mee aan de 
Commissie;volgens de procedure van 
artikel 18 beveelt de Commissie eventueel 
uitvoerbeperkingen met betrekking tot de 
betrokken soort aan.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering

Om de bepaling aan te passen aan de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter (b)
Verordening (EG) No 338/97
Artikel 18 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 4 wordt ingevoegd: Schrappen 
"4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 5 ter, alsmede artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit. 
De in artikel 5 bis, lid 3, onder c), en lid 4, 
onder b) en e), van Besluit 1999/468/EG 
bedoelde termijnen worden vastgesteld op 
respectievelijk één maand, één maand en 
twee maanden."

Or. en

Motivering

De verklaring voor de noodzaak de gebruikelijke termijn in te korten is onvoldoende. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 
Verordening (EG) No 338/97
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wijzigt de bijlagen A tot 
en met D, met uitzondering van de 
wijzigingen van bijlage A die niet uit de 
besluiten van de conferentie van de partijen 
bij de Overeenkomst voortvloeien. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing."

5. De Commissie wijzigt de bijlagen A tot 
en met D, met uitzondering van de 
wijzigingen van bijlage A die niet uit de 
besluiten van de conferentie van de partijen 
bij de Overeenkomst voortvloeien. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 3 bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en

Motivering

De verklaring voor de noodzaak de gebruikelijke termijn in te korten is onvoldoende.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) No 338/97
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In artikel 21, lid 3, wordt de 
inleidende zin vervangen door:

(11) Artikel 21, lid 3, wordt als volgt 
gewijzigd:

"3. Twee maanden voor de toepassing van 
deze verordening handelt de Commissie 
volgens de procedure van artikel 18, lid 2, 
en in overleg met de wetenschappelijke 
studiegroep als volgt:"

"3. Twee maanden voor de toepassing van 
deze verordening zal de Commissie in 
overleg met de wetenschappelijke 
studiegroep:

(a) onderzoeken of beperkingen op het 
binnenbrengen in de Gemeenschap van 
de niet in bijlage A van deze verordening 
opgenomen soorten van bijlage C1 van 
Verordening (EEG) nr. 3626/82 op 
grond van enig element verantwoord 
zijn;

(b) een verordening vaststellen waarbij 
bijlage D wordt gewijzigd in een 
representatieve lijst van soorten die 
beantwoorden aan de criteria van artikel 
3, lid 4, onder a).
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering
Om de bepaling aan te passen aan de regelgevingsprocedure met toetsing.
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