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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 398/2009
z 23. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu
dodatočných opatrení na vykonanie rezolúcií konferencie
zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
(CITES) (ďalej len „dohovor“), rozhodnutí a odporúčaní
Stáleho výboru dohovoru a odporúčaní Sekretariátu doho
voru. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť
a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES)
č. 338/97, okrem iného jeho doplnením o nové nepod
statné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postu
pom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia
1999/468/ES.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä jej článok 175 ods. 1,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),
po porade s Výborom regiónov,

(5)

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie opatrení, ktorými
sa menia prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 s cieľom do
držať lehotu na nadobudnutie účinnosti zmien príloh k do
hovoru, mali obvyklé lehoty pre regulačný postup
s kontrolou skrátiť.

(6)

Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajú
cim spôsobom zmeniť a doplniť,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (2),
keďže:
(1)

V nariadení (ES) č. 338/97 (3) sa ustanovuje, že niektoré
opatrenia sa prijímajú v súlade s rozhodnutím Rady
1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú po
stupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na
Komisiu (4).

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
(2)

(3)

(4)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené roz
hodnutím Rady 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regu
lačný postup s kontrolou pre prijatie opatrení so
všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť ne
podstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade
s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iné
ho vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplne
ním nástroja o nové nepodstatné prvky.
V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Ko
misie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol
regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, kto
ré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom
uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje
upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.
Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na pri
jatie určitých opatrení na reguláciu obchodu s druhmi voľ
ne žijúcich živočíchov a rastlín, na prijatie určitých zmien
príloh k nariadeniu (ES) č. 338/97 a na prijatie

(1) Ú. v. EÚ C 211, 19.8.2008, s. 45.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 (zatiaľ ne
uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. marca
2009.
(3) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

Zmeny a doplnenia
Nariadenie (ES) č. 338/97 sa mení a dopĺňa takto:
1.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 6 sa úvodná veta nahrádza takto:
„6. Po porade s príslušnými krajinami pôvodu, v sú
lade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 od
s. 2 a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej
skupiny môže Komisia stanoviť všeobecné obmedzenia
alebo obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín pôvodu
pre dovoz do Spoločenstva:“;

b)

odsek 7 sa nahrádza takto:
„7. V osobitných prípadoch lodnej, leteckej alebo že
lezničnej prepravy potom, ako sa exempláre dovezú do
Spoločenstva, Komisia udelí výnimku z vykonania kon
troly a predloženia dovozných dokladov na pohranič
nom colnom úrade v mieste vstupu, ktoré sú uvedené
v odsekoch 1 až 4, s cieľom umožniť, aby sa tieto kon
troly a predloženie dokladov mohli uskutočniť na inom
colnom úrade určenom v súlade s článkom 12 ods. 1.
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Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných pr
vkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súla
de s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 18 ods. 3.“

2.

c)

odsek 5 sa nahrádza takto

3.

4.

4.

v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) Kritériá na určenie toho, či bol exemplár narodený
a odchovaný v zajatí alebo umelo rozmnožený a či
tomu tak bolo na komerčné účely, ako aj osobitné
podmienky uvedené v písmene b), stanoví Komisia.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných
prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uve
deným v článku 18 ods. 3.“;

b)

5.

Článok 9 ods. 6 sa nahrádza takto:
„6.
Komisia môže stanoviť obmedzenia na držbu alebo
premiestnenie živých exemplárov tých druhov, v súvislosti
s ktorými boli v súlade s článkom 4 ods. 6 stanovené obme
dzenia na ich dovoz do Spoločenstva. Tieto opatrenia zame
rané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kon
trolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) Ak dokument uvedený v písmene b) nebol vydaný
pred vývozom alebo opätovným vývozom, exem
plár sa musí zaistiť a môže sa v prípade nutnosti aj
zhabať, pokiaľ nebude dodatočne predložený dok
lad v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných
prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uve
deným v článku 18 ods. 3.“;

Článok 8 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. Všeobecné výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1
na základe podmienok uvedených v odseku 3, ako aj vše
obecné výnimky súvisiace s druhmi uvedenými v prílohe
A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom ii) môže sta
noviť Komisia. Všetky takéto výnimky musia byť v súlade
s požiadavkami iných právnych predpisov Spoločenstva
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Tieto
opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto
nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vedecké inštitúcie

Dokumenty uvedené v článkoch 4, 5, 8 a 9 sa nevyža
dujú v prípade nekomerčných výpožičiek, darov a vý
men medzi vedcami a vedeckými inštitúciami
registrovanými výkonnými orgánmi štátov, v ktorých sa
nachádzajú, herbárových exemplárov a iných konzervo
vaných, sušených alebo zaliatych múzejných exemplá
rov, alebo živého rastlinného materiálu označených
štítkom, vzor ktorého bol určený v súlade s regulačným
postupom uvedeným v článku 18 ods. 2, alebo podob
ným štítkom vydaným alebo schváleným výkonným or
gánom tretej krajiny.“

v odseku 7 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) Vždy, keď bude výkonný orgán oboznámený s opa
treniami uvedenými v písmene a), bude informovať
Komisiu a zašle jej pripomienky a Komisia, ak to
bude vhodné, odporučí obmedzenie vývozu dané
ho druhu v súlade s regulačným postupom uvede
ným v článku 18 ods. 2.“

Exempláre osobného a rodinného charakteru

Odchylne od článkov 4 a 5 sa ich ustanovenia neuplat
ňujú na neživé exempláre, časti a deriváty druhov uve
dených v prílohách A až D, ktoré majú osobný alebo
rodinný charakter, ktoré boli dovezené do Spoločenstva
alebo boli z neho vyvezené, alebo opätovne vyvezené
v súlade s ustanoveniami, ktoré stanoví Komisia. Tieto
opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov
tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s re
gulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18
ods. 3.

„5. Ak sa žiadosť o vydanie potvrdenia na opätovný
vývoz vzťahuje na exempláre, ktoré boli dovezené do
Spoločenstva na základe povolenia na dovoz vydaného
iným členským štátom, výkonný orgán sa musí najprv
poradiť s tým výkonným orgánom, ktorý povolenie vy
dal. Konzultačný postup a prípady, v ktorých je konzul
tácia nutná, stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané
na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

b)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
„3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)
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6.

Článok 11 ods. 5 sa nahrádza takto:
„5.
Komisia stanoví lehoty na vydanie povolení a potvr
dení. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných pr
vkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18
ods. 3.“

21.5.2009

7.
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Článok 12 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. Vo výnimočných prípadoch a v súlade s kritériami sta
novenými Komisiou môže výkonný orgán povoliť dovoz do
Spoločenstva alebo vývoz alebo opätovný vývoz z neho cez
iný colný úrad, než je colný úrad určený v súlade s odse
kom 1. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných
prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18
ods. 3.“

8.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:
i)

v písmene a) sa posledná veta nahrádza takto:
„Informácie, ktoré sa majú oznámiť, a formu ich
predkladania stanoví Komisia v súlade s regulačným
postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.“;

ii)

„Článok 19

1.
V súlade s regulačným postupom uvedeným v člán
ku 18 ods. 2 prijme Komisia opatrenia uvedené v článku 4
ods. 6, článku 5 ods. 7 písm. b), článku 7 ods. 4, článku 15
ods. 4 písm. a) a c), článku 15 ods. 5 a článku 21 ods. 3.

Komisia určí vzor dokladov uvedených v článkoch 4 a 5,
článku 7 ods. 4 a článku 10 v súlade s regulačným postupom
uvedeným v článku 18 ods. 2.

2.
Komisia prijme opatrenia uvedené v článku 4 ods. 7,
článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1 písm. c), článku 7 ods. 2
písm. c), článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6,
článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 4. Tieto opatrenia zame
rané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kon
trolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

3.

Komisia ustanoví jednotné podmienky a kritériá pre:

a)

vydávanie, platnosť a používanie dokladov uvedených
v článkoch 4 a 5, článku 7 ods. 4 a článku 10;

b)

používanie rastlinolekárskych osvedčení uvedených
v článku 7 ods. 1 písm. b) bode i);

c)

stanovenie postupov v prípade potreby na označovanie
exemplárov s cieľom uľahčiť identifikáciu a zabezpečiť
plnenie ustanovení.

odsek 5 sa nahrádza takto:
„5.
Na účel prípravy zmien a doplnení príloh zašlú
príslušné orgány členských štátov Komisii všetky po
trebné informácie. Komisia v súlade s regulačným postu
pom uvedeným v článku 18 ods. 2 spresní, o aké
požadované informácie ide.“

9.

10. Článok 19 sa nahrádza takto:

v písmene c) sa posledná veta nahrádza takto:
„Informácie, ktoré sa majú oznámiť, a formu ich
predkladania stanoví Komisia v súlade s regulačným
postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.“;

b)
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Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa člá
nok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES
so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:
„4. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa člá
nok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7
rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a člán
ku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú
jeden mesiac, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom
poradí.“

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov
tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regu
lačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

4.
Komisia prijme v prípade potreby ďalšie opatrenia na
vykonávanie uznesení konferencie zmluvných strán dohovo
ru, rozhodnutí alebo odporúčaní Stáleho výboru dohovoru
a odporúčaní Sekretariátu dohovoru. Tieto opatrenia zame
rané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kon
trolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

5.
Komisia zmení a doplní prílohy A až D s výnimkou
zmien a doplnení prílohy A, ktoré nevyplývajú z rozhodnutí
konferencie zmluvných strán dohovoru. Tieto opatrenia za
merané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa
prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvede
ným v článku 18 ods. 4.“
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11. V článku 21 ods. 3 sa úvodná veta nahrádza takto:
„3.
Dva mesiace predtým, ako sa vykoná toto nariadenie,
Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v člán
ku 18 ods. 2 a po porade s Vedeckou preskúmavacou
skupinou:“.

21.5.2009

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 23. apríla 2009
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

