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Изменение 24
Niels Busk

Предложение за регламент
–

Текст, предложен от Комисията Предложение за отхвърляне

Отхвърля предложението на 
Комисията.

Or. da

Обосновка

Правното основание за предложението е член 95, чиято цел е премахването на 
пречките пред търговията в Общността. Това предложение не премахва никакви 
пречки пред търговията, а напротив ––въвежда пречка пред търговията, като 
забранява търговията с тюленови продукти. Другото правно основание за 
предложението е член 133, който се отнася до общата търговска политика. Може да 
се очаква то да бъде в противоречие с правилата на СТО и следва да се отхвърли и на 
тези основания. На последно място, но не и по важност, е възможността 
предложението да се окаже във вреда на хуманното отношение към животните, 
като това е трета причина, поради която предложението на Комисията следва да 
бъде отхвърлено.

Изменение 25
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент призова 
Комисията да предложи пълна 
забрана на вноса на тюленови 
продукти, в съответствие с точка 70 
от  резолюцията му от 12 октомври 
2006 г. относно План за действие на 
Общността за защита и хуманно 
отношение към животните 2006—
2010 г.1,
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1 OВ C 308E, 16.12.2006 г., стр. 170.

Or. en

Обосновка

Това изменение препраща към резолюцията на Европейския парламент относно План 
за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните 2006—
2010 г., в която Комисията се призовава да предложи пълна забрана на търговията с 
тюленови продукти.

Изменение 26
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение -1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На 26 септември 2006 г. Европейският 
парламент прие писмена декларация 
за забрана на тюленовите продукти в 
Европейския съюз1, 
1 Приети текстове, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Обосновка

Това изменение се позовава на писмената декларация на Европейския парламент за 
забрана на тюленовите продукти в Европейския съюз, която бе поводът за 
предлагането на забрана на търговията с тюленови продукти.

Изменение 27
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Препоръка 1776 от 17 ноември 2006 
г. Парламентарната асамблея на 
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Съвета на Европа прикани своите 
държави-членки, наред с другото:
a) да забранят всички жестоки ловни 
методи, които не гарантират 
мигновена смърт без страдание за 
животните, и да забранят 
зашеметяването на животни с 
инструменти като норвежки пикели 
за убиване на тюлени (hakapiks), 
бухалки и пушки; както и
б) да насърчават инициативи, 
насочени към забрана на вноса и 
продажбата на продукти, получени 
от тюлени,

Or. en

Обосновка

Това изменение препраща към препоръката на Съвета на Европа, в която 
настоятелно се призовават неговите държави-членки да насърчават инициативи, 
насочени към забрана на търговията с продукти, получени от тюлени, и която 
отчасти послужи като повод за създаването на предложения регламент.

Изменение 28
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Тюлените са животни, които могат 
да изпитват болка, страх и други форми 
на страдание.

(1) Тюлените са животни с усещания, 
които могат да изпитват болка, стрес, 
страх и други форми на страдание.

Or. en

Обосновка

В това изменение изрично се посочва общопризнатият термин, описващ животни, 
които изпитват болка, стрес и други емоции.
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Изменение 29
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Ловуването на тюлени е довело до 
изразяване на сериозна загриженост от 
членове на обществеността, 
правителства, както и от Европейския 
парламент, обезпокоени от 
съображенията за хуманно отношение 
към животните, тъй като има сведения, 
че тюлените може да изпитват 
ненужна болка и други форми на 
страдание, когато ги убиват и одират. 
Европейският орган за безопасност на 
храните заключи в своето научно 
становище относно аспектите на 
хуманното отношение към 
животните при убиването и 
одирането на тюлени, че е възможно 
тюлените да бъдат убивани бързо и 
ефективно, без да им бъде 
причинявана болка или страдание, 
като обаче също така се докладва, че 
на практика не винаги убиването е 
ефективно и хуманно.

(3) Ловуването на тюлени е довело до 
изразяване на сериозна загриженост от 
членове на обществеността, 
правителства, както и от Европейския 
парламент, обезпокоени от 
съображенията за хуманно отношение
към животните, тъй като тюлените 
изпитват редовно болка, стрес и други 
форми на страдание, когато ги убиват и 
одират при лов с търговска цел.

Or. en

Обосновка

Въпросът тук не е дали тюлените могат да бъдат теоретично убивани по хуманен 
начин, а дали те могат по принцип да бъдат убивани хуманно в реалната среда, в 
която се провежда лов на тюлени. Твърдението се заличава с цел да се избегне 
объркване.
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Изменение 30
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се премахне настоящата 
разпокъсаност на вътрешния пазар, 
съществува необходимост от 
осигуряване на хармонизирани правила, 
като същевременно се вземат под 
внимание съображенията за хуманно 
отношение към животните. За тази 
цел е уместно налагането на забрана за 
пускане на тюленови продукти на 
пазара.

(6) За да се премахне настоящата 
разпокъсаност на вътрешния пазар и да 
се реагира на загрижеността на 
европейските граждани, свързана с 
хуманното отношение към 
животните, както и за да се вземат 
предвид въпросите за запазването на 
природата, съществува необходимост 
от осигуряване на хармонизирани 
правила, основаващи се на тези 
съображения. За тези цели е уместно 
налагането на забрана за пускане на 
тюленови продукти на пазара.

Or. en

Обосновка

Регламентът е насочен и към вземането на мерки поради опасенията, свързани с 
хуманното отношение към животните, и по-общо – въпросите за запазването на 
природата. Важно е да се подчертаят тези съображения, особено с цел изпълнение на 
определени разпоредби в контекста на СТО.

Изменение 31
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Различните забрани, предвидени от 
настоящия регламент, следва да 
отговарят на загрижеността за 
хуманното отношение към животните, 
изразена от членове на обществеността 
по отношение на пускането на пазара на 
Общността, включително чрез внос от 

(10) Различните забрани, предвидени от 
настоящия регламент, следва да 
отговарят на загрижеността за 
хуманното отношение към животните, 
изразена от членове на обществеността 
по отношение на пускането на пазара на 
Общността, включително чрез внос от 
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трети страни, на тюленови продукти, 
получени от тюлени, които може би са 
изпитали ненужна болка и други форми 
на страдание при тяхното убиване и 
одиране.

трети страни, на тюленови продукти, 
получени от тюлени, които може би са 
изпитали болка, стрес и други форми на 
страдание при тяхното убиване и 
одиране.

Or. en

Обосновка

Неизбежното страдание може да бъде много сериозно, тъй като терминът не 
подлежи на измерване в количествено отношение.

Изменение 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Различните забрани, предвидени от 
настоящия регламент, следва да 
отговарят на загрижеността за 
хуманното отношение към животните, 
изразена от членове на обществеността 
по отношение на пускането на пазара на 
Общността, включително чрез внос от 
трети страни, на тюленови продукти, 
получени от тюлени, които може би са 
изпитали ненужна болка и други форми 
на страдание при тяхното убиване и 
одиране.

(10) Различните забрани, предвидени от 
настоящия регламент, следва да 
отговарят на загрижеността за 
хуманното отношение към животните, 
изразена от членове на обществеността 
по отношение на пускането на пазара на 
Общността, включително чрез внос от 
трети страни, на тюленови продукти, 
получени от тюлени, които може би са 
изпитали болка, стрес и други форми на 
страдание при тяхното убиване и 
одиране.

Or. en

Обосновка

Премахването на думата "ненужна" е оправдано, защото всички доказателства 
сочат, че гражданите на ЕС са обезпокоени от страданието, причинявано от лова на 
тюлени, а не само от ненужното страдание. Неизбежното страдание може да бъде 
много сериозно, тъй като терминът не подлежи на измерване в количествено 
отношение.
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Изменение 33
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При все това е уместно да се 
предвиди възможност за дерогации от 
общата забрана за пускане на пазара и 
внос в или износ от Общността на 
тюленови продукти, при условие, че се 
изпълняват съответните условия въз 
основа на съображенията за хуманно 
отношение към животните. За тази 
цел следва да се осигурят критерии за 
съответствие, които да гарантират, 
че при тяхното убиване и одиране 
тюлените не изпитват ненужна 
болка и други форми на страдание. 
Всяка подобна дерогация следва да се 
разрешава на равнището на 
Общността, така че навсякъде в 
Общността да се прилагат еднакви 
условия по отношение на търговията, 
специално разрешена с тези 
дерогации, и гладкото функциониране 
на вътрешния пазар се запази.

(11) При все това е уместно да се 
предвиди ограничена дерогация от 
общата забрана за пускане на пазара и 
внос във или износ от Общността на 
тюленови продукти по отношение на 
тюленови продукти, получени в 
резултат на лов, проведен от 
инуитски общности.

Or. en

Обосновка

Забрана на търговията с тюленови продукти, съдържаща дерогация за така 
нареченото "хуманно" избиване, няма реално да заработи, тъй като ловуването на 
тюлени с търговски цели се провежда от хиляди лица на далечни места, в големи, 
недостъпни области, като това прави невъзможен ефективния надзор на лова на 
тюлени.
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Изменение 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Основните икономически и 
социални интереси на инуитските 
общности, които традиционно ловуват 
тюлени като средство за гарантиране на 
своето препитание, не трябва да бъдат 
засегнати по неблагоприятен начин.
Ловът е присъща част от културата 
и идентичността на инуитите. Той 
представлява източник на средства и 
допринася за препитанието на 
ловеца. Поради това, тюленовите
продукти, получени от ловувания, 
традиционно провеждани от 
инуитските общности и които 
допринасят за тяхното препитание, 
следва да не се обхващат от забраните, 
предвидени в настоящия регламент.

(13) Основните икономически и 
социални интереси на инуитските 
общности, които ловуват тюлени като 
средство за гарантиране на своето 
препитание, няма да бъдат засегнати по 
неблагоприятен начин от настоящия 
регламент, защото ловът за 
осигуряване на препитание е само за 
лично или семейно потребление (и 
следователно не е търговия в рамките 
на Общността). Тюленовите
продукти, получени от ловувания, 
провеждани от инуитските общности с 
цел осигуряване на препитание, които 
влизат на пазара на ЕС само за цели, 
свързани с културен обмен, като 
образование или церемонии, следва да 
не се обхващат от забраните, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение потвърждава изключение за тюленовите продукти, 
произхождащи от ловуване на инуити, които се търгуват като част от нетърговски 
културен обмен. Поради това, че с  ловуването с цел осигуряване на препитание (така 
както този термин се разбира при обичайната му и правилна употреба) се свързва, с 
оглед на неговото естество, само лично или семейно потребление,  като то не 
включва пускането на тюленови продукти на пазара или техния внос или износ, 
тюленовите продукти от това ловуване с цел осигуряване на препитание не попадат в 
обхвата на регламента, който се отнася до международната търговия. Настоящото 
изменение обаче признава, че в някои случаи тюленовите продукти на инуитите могат 
да влизат в ЕС или да излизат от ЕС като част от нетърговски, културен обмен.
Настоящото изменение позволява на тази търговия да продължи, за да се запазят 
традициите и културата.



AM\758044BG.doc 11/21 PE416.618v01-00

BG

Изменение 35
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да се осигурят подходящи 
изисквания, за да се гарантира 
правилното налагане на забрани върху 
търговията в съответствие с настоящия 
регламент. За тази цел следва да се 
изготвят разпоредби, свързани със 
схеми за сертифициране, както и за 
етикетиране и маркиране. Схемите 
за сертифициране следва да 
гарантират, че тюленовите 
продукти се сертифицират като 
получени от тюлени, убити и одрани 
в съответствие със съответните 
изисквания, които се налагат 
ефективно, и тяхната цел е да 
гарантират, че тюлените са убити и 
одрани без причиняване на ненужна 
болка и други форми на страдание.

(14) Следва да се осигурят подходящи 
изисквания, за да се гарантира 
правилното прилагане на дерогацията 
от забраните върху търговията за 
тюленовите продукти на инуитите, 
в съответствие с настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение потвърждава, че изискванията, които осигуряват дерогация, 
са въведени само за тюленови продукти, произхождащи от ловуване на инуити.

Изменение 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията по-специално следва 
да бъде упълномощена да приема 
всякакви мерки, необходими за 
гарантиране, че съществуват 

заличава се
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процедури, които позволяват внасяне 
и ефективно обработване на 
заявления за дерогация от забраните 
за търговия, установени с настоящия 
регламент, както и да гарантира 
правилно прилагане на разпоредбите 
на настоящия регламент по 
отношение на схеми за 
сертифициране, както и 
етикетиране и маркиране. Тъй като 
тези мерки са с общ обхват и се 
предвижда да изменят несъществени 
елементи от настоящия регламент 
като го допълват, inter alia, с нови 
несъществени елементи, те трябва 
да се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. Комисията следва, също 
така, да бъде упълномощена да взема 
решения за дерогации от забрани 
върху търговията в съответствие с 
настоящия регламент, както и за 
тяхното замразяване и отмяна. Тъй 
като тези мерки се приемат, за да 
гарантират управлението на 
схемата, предвидена в настоящия 
регламент, и да го прилагат в 
индивидуални случаи, те трябва да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по управление, 
предвидена в член 4 от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Ако бъдат приети измененията на докладчика, това съображение става ирелевантно.
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Изменение 37
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията по-специално следва 
да бъде упълномощена да приема 
всякакви мерки, необходими за 
гарантиране, че съществуват 
процедури, които позволяват внасяне 
и ефективно обработване на 
заявления за дерогация от забраните 
за търговия, установени с настоящия 
регламент, както и да гарантира 
правилно прилагане на разпоредбите 
на настоящия регламент по 
отношение на схеми за 
сертифициране, както и 
етикетиране и маркиране. Тъй като 
тези мерки са с общ обхват и се 
предвижда да изменят несъществени 
елементи от настоящия регламент 
като го допълват, inter alia, с нови 
несъществени елементи, те трябва 
да се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. Комисията следва, също 
така, да бъде упълномощена да взема 
решения за дерогации от забрани 
върху търговията в съответствие с 
настоящия регламент, както и за 
тяхното замразяване и отмяна. Тъй 
като тези мерки се приемат, за да 
гарантират управлението на 
схемата, предвидена в настоящия 
регламент, и да го прилагат в 
индивидуални случаи, те трябва да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по управление, 
предвидена в член 4 от Решение 
1999/468/ЕО.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Със заличаването на съображения 11 и 12 това съображение става ирелевантно.

Изменение 38
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила относно 
пускането на пазара и вноса в, транзита 
през или износа от Европейската 
общност на тюленови продукти.

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила относно 
пускането на пазара и вноса във, 
транзита през или износа от 
Европейската общност на тюленови 
продукти и отговаря на 
загрижеността по отношение на 
хуманното отношение към 
животните, като същевременно 
взема предвид въпросите, свързани със 
запазването на природата.

Or. en

Обосновка

Регламентът също така цели да се вземат мерки поради опасенията, свързани с 
хуманното отношение към животните, изразени от държавите-членки и 
обществеността в ЕС, както и да се вземат предвид въпросите, касаещи запазването 
на природата. Тези цели следва да бъдат изрично споменати.

Изменение 39
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила относно 
пускането на пазара и вноса в, транзита 

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила относно 
забраната за пускането на пазара и 
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през или износа от Европейската 
общност на тюленови продукти.

вноса във, транзита през или износа от 
Европейската общност на тюленови 
продукти, с изключение на всички 
тюленови продукти, получени в 
резултат на лов, проведен от 
инуитски общности.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение потвърждава изключение за тюленовите продукти, добити 
чрез ловуване, проведено от инуити, като позволява на търговията да продължи, за 
да се запазят традициите и културата.

Изменение 40
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
начин, при който всички държави-
членки да изпълняват изискванията 
на Конвенцията на ООН за 
биологичното разнообразие.

Or. sv

Обосновка

Целта на Конвенцията за биологичното разнообразие е да се запази биологичното
разнообразие. Политиката на ЕС е предназначена да подкрепи тази желана цел, като 
настоящият регламент следва да не представлява изключение.
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Изменение 41
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „тюлени“ означава екземпляри 
перконоги от видовете, изброени в 
приложение I;

1. „тюлени“ означава екземпляри 
перконоги;

Or. en

Обосновка

Ако някои видове тюлени бъдат оставени извън обхвата на регламента, биха могли да 
възникнат усложнения и проблеми във връзка с идентификацията.

Изменение 42
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „тюленов продукт“ означава всички 
продукти, обработени или 
необработени, получени от тюлени, 
включително месо, масло и сурови 
кожухарски кожи и дъбени или 
апретирани кожухарски кожи, 
включително кожи, съединени на 
плоскости, кръст и подобни форми, 
както и артикули, изработени от 
тюленови кожи;

2. „тюленов продукт“ означава всеки 
продукт, произхождащ или добит от 
тюлени, с изключение на

тюленови продукти, получени в 
резултат на лов, проведен от 
инуитски общности.

Or. en
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Обосновка

След промяната на определението за тюленови продукти изключението за инуитите 
тогава ще се прилага спрямо вноса, износа и търговията в рамките на Общността.

Изменение 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „тюленов продукт“ означава всички 
продукти, обработени или 
необработени, получени от тюлени, 
включително месо, масло и сурови 
кожухарски кожи и дъбени или 
апретирани кожухарски кожи, 
включително кожи, съединени на 
плоскости, кръст и подобни форми, 
както и артикули, изработени от 
тюленови кожи;

2. „тюленов продукт“ означава всички 
продукти, обработени или 
необработени, получени от тюлени, 
включително месо, масло, органи и 
сурови кожухарски кожи и дъбени или 
апретирани кожухарски кожи, 
включително кожи, съединени на 
плоскости, кръст и подобни форми, 
както и артикули, изработени от 
тюленови кожи; с изключение на 
тюленови продукти, получени в 
резултат на ловуване на инуитски 
общности, които се разменят като 
част от нетърговски обмен между 
инуитски общности за културни, 
образователни и/или церемониални 
цели.

Or. en

Обосновка

След промяната на определението за тюленови продукти изключението за инуитите 
тогава ще се прилага спрямо вноса, износа и търговията в рамките на Общността.
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Изменение 44
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „внос“ означава всякакъв внос на 
стоки на митническата територия на 
Общността, с изключение на внос, 
който:

4. „внос“ означава всякакъв внос на 
стоки на митническата територия на 
Общността, с изключение на внос, 
който

i) е със случаен характер, и
ii) се състои изключително от стоки за 
лично ползване от страна на пътниците 
или техните семейства;

се състои изключително от стоки за 
лично ползване от страна на пътниците 
или техните семейства; естеството и 
количеството на тези стоки следва 
да не са такива, че да водят до 
предположение, че те се внасят с 
търговски съображения.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение изяснява това, че вносът за лично ползване трябва да бъде, 
като естество и количество, от нетърговски характер. Гореспоменатото е 
необходимо, за да се гарантира, че не се създава вратичка, като се позволява 
търговия за лично ползване без никакви ограничения по отношение на количеството 
или естеството на съответните продукти.

Изменение 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. "цели, свързани с осигуряване на 
препитание" означава обичайното и 
традиционно ползване от страна на 
инуитските общности на тюленови 
продукти за пряко лично или семейно 
потребление като храна, подслон, 
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гориво, облекло, инструменти; за 
направата и вътрешната продажба 
на ръчно изработени артикули от 
нехранителни вторични продукти, 
получени от тюлени, за лично или 
семейно потребление; и за размяна на 
тюлени или части от тях, в случай че 
размяната е от ограничено и 
нетърговско естество, или за 
поделяне с цел лично или семейно 
потребление.

Or. en

Обосновка

Допълнение към изменение 11 на докладчика. Продажбата на ръчно изработени 
артикули следва да се ограничи до страната, в която те се изработват.

Изменение 46
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 1 не се прилага спрямо
тюленови продукти, произхождащи 
от държави с постоянна популация 
от тюлени, при условие че:
- ловът се провежда в съответствие с 
национален план за управление,
- ловът е селективен и се провежда в 
контролирани условия и в малки 
мащаби,
- ловът не излага на опасност 
поддържането на благоприятно 
състояние по отношение на 
запазването,
- търговията с тюленови продукти се 
извършва единствено на местния 
пазар.
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Or. en

Обосновка

В редица държави се извършва строго контролиран лов на тюлени в много малки 
мащаби. Ловът е част от цялостното управление на тюлените, целящо 
предотвратяване на щетите за рибните стопанства. Само в Швеция тюлените 
причиняват на рибните стопанства щети на стойност 6 000 000 евро на година.
Ловът на тюлени сам по себе си, както и търговията с тюленови продукти в малки 
мащаби създават стимули за местното население по крайбрежието да счита тюлена 
за ценен вид дивеч, а не само за вреден вид. Ако търговията бъде забранена, има риск 
тюленът отново да бъде считан само за вредител и да се убива с по-неефективни 
методи. Освен това разходите по предлаганата система със сертификати и етикети 
не биха били пропорционални на степента, в която се ловят тюлени в някои страни.
Разумно е да се прави разграничение между лова на тюлени в големи мащаби и лова в 
малки мащаби, който се извършва в Швеция, където годишно се ловят едва около 100 
животни.

Изменение 47
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изпращат доклад 
до Комисията на всеки пет години, като 
отразяват действията, предприети с цел 
прилагане на настоящия регламент.

1. Държавите-членки изпращат доклад 
до Комисията в срок до две години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, а след това на всеки три
години, като отразяват действията, 
предприети с цел прилагане на 
настоящия регламент.

2. Въз основа на докладите, посочени в 
параграф 1, Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящия 
регламент в рамките на дванадесет 
месеца след края на съответния
петгодишен отчетен период.

2. Въз основа на докладите, посочени в 
параграф 1, Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящия 
регламент в рамките на дванадесет 
месеца след края на всеки съответен 
отчетен период.

Or. en



AM\758044BG.doc 21/21 PE416.618v01-00

BG

Обосновка

Двугодишната времева рамка предоставя по-голям стимул за държавите-членки да 
предприемат действия за прилагане на регламента и позволява проблемите по 
изпълнението да се откриват и разрешават по бърз начин.

Изменение 48
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 3 и 4 се прилагат 6 месеца 
след датата на влизане в сила на 
регламента, освен ако мерките по 
прилагането, посочени в член 3, 
параграф 3, член 5, параграф 5, член 6, 
параграф 2 и член 7, параграф 2, не са 
в сила на тази дата, и в този случай 
те се прилагат от деня на влизане в 
сила на тези мерки по прилагането. 

Член 3 се прилага, считано от [6 
месеца след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. en

Обосновка

Отчасти вследствие на премахването на член 4 и т. н. Думите "освен ако мерките по 
прилагането" до края са проблематични, защото предполагат, че забраната би влязла 
в сила едва след като Комисията е приложила мерките относно дерогацията за 
инуитите в съответствие с член 3, параграф 3. Заличаването предоставя на 
Комисията стимулите за въвеждане на дерогацията.
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