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Τροπολογία 14
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά
με:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

Or. pl

Τροπολογία 15
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν το έγγραφο που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο δεν έχει εκδοθεί πριν από
την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή, το δείγμα
πρέπει να κατάσχεται και μπορεί,
ενδεχομένως, να δημεύεται, εκτός εάν το
έγγραφο υποβληθεί εκ των υστέρων
σύμφωνα με τους ειδικούς όρους . H
Επιτροπή εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά
με τους ειδικούς όρους σχετικά με την εκ
των υστέρων υποβολή εγγράφου εξαγωγής
ή επανεξαγωγής

Εάν το έγγραφο που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο δεν έχει εκδοθεί πριν από
την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή, το δείγμα
πρέπει να κατάσχεται και μπορεί,
ενδεχομένως, να δημεύεται, εκτός εάν το
έγγραφο υποβληθεί εκ των υστέρων
σύμφωνα με τους ειδικούς όρους . H
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις
σχετικά με τους ειδικούς όρους σχετικά με
την εκ των υστέρων υποβολή εγγράφου
εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

Or. pl

Τροπολογία 16
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, οι
διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν
εφαρμόζονται στα νεκρά δείγματα ή στα
μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από
δείγματα ειδών των παραρτημάτων Α
έως Δ, όταν πρόκειται για προσωπικά ή
οικιακά αντικείμενα που εισάγονται
στην Ένωση ή εξάγονται ή επανεξάγονται
από την Ένωση σύμφωνα με ειδικούς
όρους . H Επιτροπή εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 20 σχετικά με τους ειδικούς
όρους για την εισαγωγή, εξαγωγή και
επανεξαγωγή προσωπικών ή οικιακών
αντικειμένων.

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, οι
διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν
εφαρμόζονται στα νεκρά δείγματα ή στα
μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από
δείγματα ειδών των παραρτημάτων Α
έως Δ, όταν πρόκειται για προσωπικά ή
οικιακά αντικείμενα που εισάγονται
στην Ένωση ή εξάγονται ή επανεξάγονται
από την Ένωση σύμφωνα με ειδικούς
όρους . H Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις σχετικά με τους ειδικούς όρους για
την εισαγωγή, εξαγωγή και επανεξαγωγή
προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων.

Or. pl

Τροπολογία 17
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά
με τις γενικές παρεκκλίσεις από τις
απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, βάσει των όρων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς
και τις γενικές παρεκκλίσεις για τα είδη
που αναγράφονται στο παράρτημα Α
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii). Οι
τυχόν παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να είναι
σύμφωνες με τις απαιτήσεις άλλης
νομοθεσίας της Ένωσης για τη διατήρηση
της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις σχετικά με τις γενικές
παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
βάσει των όρων που αναφέρονται στην
παράγραφο 3, καθώς και τις γενικές
παρεκκλίσεις για τα είδη που
αναγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii). Οι
τυχόν παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να είναι
σύμφωνες με τις απαιτήσεις άλλης
νομοθεσίας της Ένωσης για τη διατήρηση
της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Or. pl
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Τροπολογία 18
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά
με τους περιορισμούς στην κατοχή ή τη
διακίνηση ζώντων δειγμάτων των ειδών
των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση
υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς
δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6.

6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις σχετικά με τους περιορισμούς
στην κατοχή ή τη διακίνηση ζώντων
δειγμάτων των ειδών των οποίων η
εισαγωγή στην Ένωση υπόκειται σε
ορισμένους περιορισμούς δυνάμει του
άρθρου 4 παράγραφος 6.
Or. pl

Τροπολογία 19
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά
με τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται
για την έκδοση των αδειών και
πιστοποιητικών.

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις 20 σχετικά με τις προθεσμίες που
πρέπει να τηρούνται για την έκδοση των
αδειών και πιστοποιητικών.

Or. pl

Τροπολογία 20
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
σύμφωνα με ειδικά κριτήρια , ένα
διαχειριστικό όργανο μπορεί να επιτρέψει
όπως η εισαγωγή στην Ένωση ή η εξαγωγή
ή η επανεξαγωγή από την Ένωση γίνει σε
τελωνείο άλλο από εκείνα που ορίζονται
δυνάμει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τα
ειδικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία
μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή, η
εξαγωγή ή η επανεξαγωγή σε άλλο
τελωνείο.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
σύμφωνα με ειδικά κριτήρια , ένα
διαχειριστικό όργανο μπορεί να επιτρέψει
όπως η εισαγωγή στην Ένωση ή η εξαγωγή
ή η επανεξαγωγή από την Ένωση γίνει σε
τελωνείο άλλο από εκείνα που ορίζονται
δυνάμει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τα
ειδικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία
μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή, η
εξαγωγή ή η επανεξαγωγή σε άλλο
τελωνείο.

Or. pl

Τροπολογία 21
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από
την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή
του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 12
μήνες μετά από την ημερομηνία της
δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Or. pl
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