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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 398/2009
av den 23 april 2009
om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter
genomföra resolutioner som antagits av partskonferensen
för konventionen om internationell handel med utrot
ningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (nedan
kallad konventionen), beslut eller rekommendationer från
konventionens ständiga sekretariat och rekommendationer
från konventionens sekretariat. Eftersom dessa åtgärder har
en allmän räckvidd och avser att ändra icke-väsentliga delar
av förordning (EG) nr 338/97, bland annat genom att
komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de
antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),
(5)

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det
föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för anta
gande av ändringar av bilagorna till förordning (EG)
nr 338/97, i syfte att respektera tidsfristen för ikraftträ
dande av ändringarna av tilläggen till konventionen.

(6)

Förordning (EG) nr 338/97 bör därför ändras i enlighet
med detta.

efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 338/97 (3) anges att vissa åtgärder ska
genomföras i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG
av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas
vid
utövandet
av
kommissionens
genomförandebefogenheter (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom rådets beslut
2006/512/EG (5), genom vilket det infördes ett föreskri
vande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder
med allmän räckvidd vilka avser att ändra icke väsentliga
delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet
med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bl.a. genom att
stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med
nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens
uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande
rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i arti
kel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga
förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kon
troll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att vidta vissa
åtgärder som reglerar handel av vilda djur och växter, att
anta vissa ändringar av bilagorna till förordning (EG)
nr 338/97 och att vidta ytterligare åtgärder för att

(1) EUT C 211, 19.8.2008, s. 45.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 23 september 2008 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 mars 2009.
(3) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.
(6) EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

Förordning (EG) nr 338/97 ska ändras på följande sätt:
1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
a)

I punkt 6 ska den inledande meningen ersättas med
följande:
”6.
För införsel till gemenskapen kan kommissionen
efter samråd med de berörda ursprungsländerna, i enlig
het med det föreskrivande förfarande som avses i arti
kel 18.2 och med beaktande av alla yttranden från
gruppen för vetenskapliga undersökningar, fastställa all
männa restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller
för vissa ursprungsländer,”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7.
När särskild omlastning vid sjö-, luft- eller järn
vägstransport sker efter införseln till gemenskapen, får
undantag från kravet att genomföra kontroller och upp
visa importdokument för tullkontoret vid gränsen där
införseln görs i enlighet med vad som föreskrivs i punk
terna 1–4, medges av kommissionen för att göra det
möjligt att genomföra kontrollerna och visa upp doku
menten vid ett annat tullkontor, som utses i enlighet
med artikel 12.1.
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c)

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar
av denna förordning genom att komplettera den, ska
antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med
kontroll som avses i artikel 18.3.”
2.

Punkt 5 ska ersättas med följande:

3.

4.

4.

Punkt 1 c ska ersättas med följande:
”c) De kriterier som ska användas för att avgöra om ett
exemplar har fötts och fötts upp i fångenskap eller
förökats artificiellt och huruvida det har varit i kom
mersiellt syfte eller inte, liksom de särskilda villkor
som anges i b, ska fastställas av kommissionen.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga
delar av denna förordning genom att komplettera
den, ska antas i enlighet med det föreskrivande för
farande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

5.

Artikel 9.6 ska ersättas med följande:
”6. Kommissionen får införa restriktioner för innehav eller
förflyttning av levande exemplar av arter vilkas införsel till
gemenskapen begränsas av vissa restriktioner i enlighet med
artikel 4.6. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsent
liga delar av denna förordning genom att komplettera den,
ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med
kontroll som avses i artikel 18.3.”

Punkt 2 c ska ersättas med följande:
”c) Om ett dokument som avses i led b inte utfärdats
före exporten eller reexporten, ska exemplaret
beslagtas och, när så är lämpligt, förverkas, om inte
dokumentet läggs fram i efterhand på de villkor som
ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder,
som avser att ändra icke väsentliga delar av denna
förordning genom att komplettera den, ska antas i
enlighet med det föreskrivande förfarande med kon
troll som avses i artikel 18.3.”

Artikel 8.4 ska ersättas med följande:
”4.
Kommissionen får fastställa allmänna undantag från
de förbud som anges i punkt 1, på grundval av vad som före
skrivs i punkt 3, liksom allmänna undantag för de arter som
upptagits i bilaga A, i enlighet med bestämmelserna i arti
kel 3.1 b ii. Alla sådana undantag måste vara i överensstäm
melse med kraven i annan gemenskapslagstiftning om
bevarande av vilda djur och växter. Dessa åtgärder, som avser
att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att
komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
a)

Forskningsinstitutioner

De dokument som anges i artiklarna 4, 5, 8 och 9 är inte
nödvändiga när det rör sig om icke-kommersiella lån,
gåvor eller donationer och utbyte mellan forskare och
forskningsinstitutioner som registrerats av de adminis
trativa myndigheterna i de stater där de finns, av herba
rieexemplar eller andra konserverade, torkade eller
inkapslade museiexemplar och levande växter som för
setts med en sådan etikett vars förlaga bestämts i enlig
het med det föreskrivande förfarande som avses i
artikel 18.2, eller en liknande etikett som är utfärdad
eller godkänd av en administrativ myndighet i ett tredje
land.”

Punkt 7 b ska ersättas med följande:
”b) När en administrativ myndighet informeras om
åtgärderna enligt a ska den informera kommissio
nen och översända kommentarer som, när det är
lämpligt, förordar restriktioner för exporten av de
berörda arterna i enlighet med det föreskrivande
förfarande som avses i artikel 18.2.”

Personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Trots vad som sägs i artiklarna 4 och 5, ska de bestäm
melserna inte tillämpas på döda exemplar eller på delar
eller derivat av exemplar av arter som upptagits i bila
gorna A–D, när det handlar om personliga tillhörigheter
eller hushållsföremål som införts till gemenskapen eller
exporterats eller reexporterats från gemenskapen i enlig
het med de bestämmelser som ska fastställas av kommis
sionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke
väsentliga delar av denna förordning genom att kom
plettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

”5. När en begäran om intyg för reexport rör exem
plar som införts i gemenskapen med hjälp av ett import
tillstånd som utfärdats i en annan medlemsstat, ska den
administrativa myndigheten först samråda med den
administrativa myndighet som har utfärdat importtill
ståndet. Kommissionen ska besluta om samrådsförfaran
det och de fall i vilka samråd är nödvändigt. Dessa
åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av
denna förordning genom att komplettera den, ska antas
i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll
som avses i artikel 18.3.”
b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:
”3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:
a)
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6.

Artikel 11.5 ska ersättas med följande:
”5. Kommissionen ska fastställa tidsfrister för utfärdande
av tillstånd och intyg. Dessa åtgärder, som avser att ändra
icke väsentliga delar av denna förordning genom att kom
plettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande för
farande med kontroll som avses i artikel 18.3.”
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Artikel 12.4 ska ersättas med följande:
”4.
I undantagsfall och i enlighet med de kriterier som
kommissionen fastställt, får en administrativ myndighet god
känna införsel till gemenskapen, eller export eller reexport
vid ett annat tullkontor än det som utsetts i enlighet med
punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga
delar av denna förordning genom att komplettera den, ska
antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kon
troll som avses i artikel 18.3.”

8.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:
a)

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:
i)

I led a ska den sista meningen ersättas med följande:
”Vilken information som ska överlämnas och hur
denna ska vara utformad ska fastställas av kommis
sionen i enlighet med det föreskrivande förfarande
som avses i artikel 18.2.”

ii)

b)

1.
Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande
förfarande som avses i artikel 18.2 anta de åtgärder som avses
i artiklarna 4.6, 5.7 b, 7.4, 15.4 a och c, 15.5 och 21.3.
Kommissionen ska besluta om hur de dokument som avses i
artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska se ut i enlighet med det före
skrivande förfarande som avses i artikel 18.2.
2.
Kommissionen ska besluta om åtgärderna i artik
larna 4.7, 5.5, 7.1 c, 7.2 c, 7.3, 8.4, 9.6 och 11.5 och 12.4.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av
denna förordning genom att komplettera den, ska antas i
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 18.3.

”Vilken information som ska överlämnas och hur
denna ska vara utformad ska fastställas av kommis
sionen i enlighet med det föreskrivande förfarande
som avses i artikel 18.2.”

a)

Hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10
ska utfärdas, gälla och användas.

b)

Hur de fytosanitära intyg som avses i artikel 7.1 b i ska
användas.

c)

Hur förfaranden för märkning av exemplar för att under
lätta identifikationen av dem ska upprättas när så är nöd
vändigt och hur det ska kunna säkerställas att
bestämmelserna följs.

Punkt 5 ska ersättas med följande:

Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
När det hänvisas till denna punkt ska arti
kel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tilläm
pas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det
beslutet.”

b)

”Artikel 19

3.
Kommissionen ska fastställa enhetliga bestämmelser
och kriterier för följande:

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:
a)

10. Artikel 19 ska ersättas med följande:

I led c ska den sista meningen ersättas med följande:

”5. För att kunna förbereda ändringar i bilagorna ska
de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kom
missionen översända alla relevanta uppgifter. Kommis
sionen ska precisera vilka uppgifter som krävs, i enlighet
med det föreskrivande förfarande som avses i
artikel 18.2.”
9.
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Följande punkt ska läggas till:
”4.
När det hänvisas till denna punkt ska arti
kel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut
1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel
serna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i
beslut 1999/468/EG ska vara en månad, en månad res
pektive två månader.”

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av
denna förordning genom att komplettera den, ska antas i
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 18.3.
4.
Kommissionen ska vid behov besluta om ytterligare
åtgärder för att kunna genomföra resolutioner från partskon
ferensen till konventionen, beslut och rekommendationer
från konventionens ständiga kommitté och rekommendatio
ner från konventionens sekretariat. Dessa åtgärder, som avser
att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att
komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.
5.
Kommissionen ska ändra bilagorna A–D, med undan
tag av ändringar i bilaga A som inte är beslutade av partskon
ferensen till konventionen. Dessa åtgärder, som avser att
ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 18.4.”
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11. I artikel 21.3 ska den inledande meningen ersättas med
följande:
”3.
Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande
förfarande som avses i artikel 18.2 och i samråd med grup
pen för vetenskapliga undersökningar, två månader före
genomförandet av den här förordningen:”

21.5.2009

Artikel 2
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 23 april 2009.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

Ordförande

Ordförande

