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Amendamentul 14
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate potrivit articolului 20 privind:

Comisia este împuternicită să adopte acte
de punere în aplicare privind:

Or. pl

Amendamentul 15
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care documentul menționat la al 
doilea paragraf nu a fost eliberat înainte de 
export sau de reexport, trebuie să se 
instituie un sechestru cu privire la 
exemplar și acesta poate fi, după caz, 
confiscat, mai puțin în cazul în care 
documentul este prezentat ulterior, în 
condiții speciale. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate 
potrivit articolului 20 privind condițiile 
speciale de prezentare a unui document de 
export sau, respectiv, de reexport.

În cazul în care documentul menționat la al 
doilea paragraf nu a fost eliberat înainte de 
export sau de reexport, trebuie să se 
instituie un sechestru cu privire la 
exemplar și acesta poate fi, după caz, 
confiscat, mai puțin în cazul în care 
documentul este prezentat ulterior, în 
condiții speciale. Comisia este 
împuternicită să adopte acte de punere în 
aplicare privind condițiile speciale de 
prezentare a unui document de export sau, 
respectiv, de reexport

Or. pl

Amendamentul 16
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
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Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolele 4 și 5, 
dispozițiile acelor articole nu se aplică 
exemplarelor moarte sau părților și 
produselor obținute din exemplarele 
speciilor incluse în anexele A-D, atunci 
când este vorba despre efecte personale sau 
domestice, introduse în Uniune, exportate 
sau reexportate în afara Uniunii, în 
conformitate cu dispoziții speciale. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate potrivit articolului 20 privind 
dispozițiile speciale referitoare la 
introducerea, exportarea sau reexportarea 
efectelor personale sau domestice.

Prin derogare de la articolele 4 și 5, 
dispozițiile acelor articole nu se aplică 
exemplarelor moarte sau părților și 
produselor obținute din exemplarele 
speciilor incluse în anexele A-D, atunci 
când este vorba despre efecte personale sau 
domestice, introduse în Uniune, exportate 
sau reexportate în afara Uniunii, în 
conformitate cu dispoziții speciale. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare privind dispozițiile 
speciale referitoare la introducerea, 
exportarea sau reexportarea efectelor 
personale sau domestice.

Or. pl

Amendamentul 17
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate potrivit articolului 20 privind 
derogări cu caracter general de la 
interdicțiile menționate la alineatul (1) al 
prezentului articol, pe baza condițiilor 
enunțate la alineatul (3), precum și derogări 
cu caracter general referitoare la speciile 
incluse în anexa A, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 3 alineatul (1) litera 
(b) punctul (ii). Orice derogare astfel 
definită trebuie să fie conformă cu cerințele 
celorlalte acte normative ale Uniunii 
referitoare la conservarea faunei și a florei 
sălbatice.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare privind derogări 
cu caracter general de la interdicțiile 
menționate la alineatul (1) al prezentului 
articol, pe baza condițiilor enunțate la 
alineatul (3), precum și derogări cu caracter 
general referitoare la speciile incluse în 
anexa A, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 3 alineatul (1) litera (b) punctul 
(ii). Orice derogare astfel definită trebuie 
să fie conformă cu cerințele celorlalte 
acte normative ale Uniunii referitoare la 
conservarea faunei și a florei sălbatice.

Or. pl
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Amendamentul 18
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate potrivit articolului 20 privind 
deținerea sau deplasarea exemplarelor vii 
din speciile a căror introducere în Uniune 
intră sub incidența anumitor 
restricții stabilite în temeiul articolului 4 
alineatul (6).

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare privind 
deținerea sau deplasarea exemplarelor vii 
din speciile a căror introducere în Uniune 
intră sub incidența anumitor 
restricții stabilite în temeiul articolului 4 
alineatul (6).

Or. pl

Amendamentul 19
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate potrivit articolului 20 privind 
termenele pentru eliberarea permiselor și 
certificatelor.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare privind 
termenele pentru eliberarea permiselor și 
certificatelor

Or. pl

Amendamentul 20
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazuri excepționale și în (4) În cazuri excepționale și în 
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conformitate cu criteriile speciale , un 
organ de gestionare poate autoriza 
introducerea în Uniune sau exportul sau 
reexportul din Uniune la un birou vamal, 
altul decât cel desemnat în temeiul 
alineatului (1). Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate potrivit articolului 
20 privind criteriile speciale în 
conformitate cu care se pot autoriza 
introducerea, exportul sau reexportul la un 
alt birou vamal.

conformitate cu criteriile speciale , un 
organ de gestionare poate autoriza 
introducerea în Uniune sau exportul sau 
reexportul din Uniune la un birou vamal, 
altul decât cel desemnat în temeiul 
alineatului (1). Comisia este împuternicită 
să adopte acte de punere în aplicare
privind criteriile speciale în conformitate 
cu care se pot autoriza introducerea, 
exportul sau reexportul la un alt birou 
vamal.

Or. pl

Amendamentul 21
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul Regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul Regulament intră în vigoare la 
douăsprezece luni de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. pl


