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Изменение 4
Gaston Franco

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) Член 6, параграф 1, първа алинея 
уводният текст и първото тире се 
заменят със следното:

заличава се

„1. До 31 декември 2011 г. влизането 
на домашните любимци, изброени в 
част А от приложение I, на 
територията на Ирландия, Малта, 
Швеция и Обединеното кралство се 
подчинява на следните изисквания:
те трябва да са идентифицирани в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
първа алинея, буква б), освен ако до 
края на осемгодишния преходен 
период, предвиден в член 4, параграф 1, 
държавата-членка по 
местоназначение признава също и 
идентификацията в съответствие с 
член 4, параграф 1,първа алинея, 
буква а), и“;

Or. fr

Обосновка

Предложените преходни мерки не са научно обосновани (становища на Европейския 
орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 28.2.2007 г., 18.1.2007 г. и 8.3.2007 г.). 
Освен това за ползвателите, които пътуват, установените ограничения са тежки в 
сравнение с гаранциите, които те би трябва да осигурят: необходимост често да се 
подновява паспортът на домашния любимец, който бързо се препълва със сведения за 
третиране срещу ехинококоза и кърлежи; проблеми във връзка с планирането на 
пътуванията; разходи, свързани с издаването на нови паспорти и с третиране. 
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Изменение 5
Gaston Franco

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) Член 8, параграф 1 се изменя, както 
следва:

заличава се

a) буква а) подточка ii) се заменя със 
следното:
„ii) до 31 декември 2011 г. в една от 
държавите-членки, посочени в 
приложение II, част А, или директно 
или след транзит през една от 
териториите, посочени в 
приложение II, част Б, отговарят на 
изискванията на член 6;“
б) буква б) подточка ii) се заменя със 
следното:
„ii) до 31 декември 2011 г. в една от 
държавите-членки, посочени в 
приложение II, част А, или веднага, 
или след транзит през една от 
териториите, посочени в 
приложение II, част Б, да бъдат 
поставени под карантина.“

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 4.

Изменение 6
Gaston Franco

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7) Член 16 се изменя, както следва: заличава се
a) в първата алинея датата „30 юни 
2010 г.“ се заменя с датата „31 
декември 2011 г.“;
б) втора и трета алинея се 
заличават.

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 4.


