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Amendement 14
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 20 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot:

De Commissie is bevoegd
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot:

Or. pl

Amendement 15
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het in de tweede alinea bedoelde 
document niet vóór de uitvoer of 
wederuitvoer is afgegeven, moet het 
specimen in beslag worden genomen en 
kan het in voorkomend geval verbeurd 
worden verklaard, tenzij het document 
achteraf toch wordt overgelegd 
onder bijzondere voorwaarden. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 20 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de bijzondere 
voorwaarden voor het achteraf overleggen 
van een document voor uitvoer of 
wederuitvoer.

Indien het in de tweede alinea bedoelde 
document niet vóór de uitvoer of 
wederuitvoer is afgegeven, moet het 
specimen in beslag worden genomen en 
kan het in voorkomend geval verbeurd 
worden verklaard, tenzij het document 
achteraf toch wordt overgelegd 
onder bijzondere voorwaarden. De 
Commissie is bevoegd
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de bijzondere voorwaarden 
voor het achteraf overleggen van een 
document voor uitvoer of wederuitvoer.

Or. pl

Amendement 16
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de artikelen 4 en 5 zijn de 
daarin vervatte bepalingen niet van 
toepassing op dode specimens, delen 
daarvan of daaruit verkregen producten van 
soorten genoemd in de bijlagen A tot en 
met D die vallen onder persoonlijke 
bezittingen of huisraad die in de Unie 
worden binnengebracht dan wel uit 
de Unie worden uitgevoerd of 
wederuitgevoerd, in overeenstemming 
met bijzondere bepalingen. De Commissie 
is bevoegd overeenkomstig artikel 20 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de bijzondere 
bepalingen betreffende de binnenbrenging, 
uitvoer of wederuitvoer van persoonlijke 
bezittingen of huisraad.

In afwijking van de artikelen 4 en 5 zijn de 
daarin vervatte bepalingen niet van 
toepassing op dode specimens, delen 
daarvan of daaruit verkregen producten van 
soorten genoemd in de bijlagen A tot en 
met D die vallen onder persoonlijke 
bezittingen of huisraad die in de Unie 
worden binnengebracht dan wel uit 
de Unie worden uitgevoerd of 
wederuitgevoerd, in overeenstemming 
met bijzondere bepalingen. De Commissie 
is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te 
stellen met betrekking tot de bijzondere 
bepalingen betreffende de binnenbrenging, 
uitvoer of wederuitvoer van persoonlijke 
bezittingen of huisraad.

Or. pl

Amendement 17
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot algemene afwijkingen van de 
verbodsbepalingen van lid 1 van dit 
artikel, op basis van de voorwaarden van 
lid 3 , alsmede algemene afwijkingen met 
betrekking tot de soorten die 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), 
ii), in bijlage A zijn opgenomen. 
Dergelijke afwijkingen moeten in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 

4. De Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot algemene afwijkingen van 
de verbodsbepalingen van lid 1 van dit 
artikel, op basis van de voorwaarden van 
lid 3 , alsmede algemene afwijkingen met 
betrekking tot de soorten die 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), 
ii), in bijlage A zijn opgenomen. 
Dergelijke afwijkingen moeten in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
van andere wetgeving van de Unie inzake 
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van andere wetgeving van de Unie inzake 
de instandhouding van wilde fauna en 
flora.

de instandhouding van wilde fauna en 
flora.

Or. pl

Amendement 18
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot beperkingen ten aanzien van het in het 
bezit hebben of vervoer van levende 
specimens van soorten waarvoor 
overeenkomstig artikel 4, lid 6, 
beperkingen inzake het binnenbrengen in 
de Unie zijn vastgesteld.

6. De Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot beperkingen ten aanzien van 
het in het bezit hebben of vervoer van 
levende specimens van soorten waarvoor 
overeenkomstig artikel 4, lid 6, 
beperkingen inzake het binnenbrengen in 
de Unie zijn vastgesteld.

Or. pl

Amendement 19
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de termijnen voor de afgifte van 
vergunningen en certificaten .

5. De Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de termijnen voor de afgifte 
van vergunningen en certificaten.

Or. pl
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Amendement 20
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In uitzonderlijke gevallen en 
overeenkomstig bijzondere criteria kan een 
administratieve instantie toestemming 
geven om de betrokken specimens via een 
ander douanekantoor dan die welke 
overeenkomstig lid 1 zijn aangewezen, in 
de Unie binnen te brengen, c.q. daaruit uit 
te voeren of weder uit te voeren. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 20 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de bijzondere 
criteria aan de hand waarvan toestemming 
voor de binnenbrenging, uitvoer of 
wederuitvoer via een ander douanekantoor 
kan worden gegeven.

4. In uitzonderlijke gevallen en 
overeenkomstig bijzondere criteria kan een 
administratieve instantie toestemming 
geven om de betrokken specimens via een 
ander douanekantoor dan die welke 
overeenkomstig lid 1 zijn aangewezen, in 
de Unie binnen te brengen, c.q. daaruit uit 
te voeren of weder uit te voeren. De 
Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de bijzondere criteria aan de 
hand waarvan toestemming voor de 
binnenbrenging, uitvoer of wederuitvoer 
via een ander douanekantoor kan worden 
gegeven.

Or. pl

Amendement 21
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking
12 maanden na de dag van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Or. pl


