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Pozměňovací návrh 4
Gaston Franco

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 998/2003
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) V čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci se 
úvodní slova a první odrážka nahrazují 
tímto:

vypouští se

«1. Do 31. prosince 2011 musí být při 
dovozu zvířat v zájmovém chovu 
uvedených v části A přílohy I na území 
Irska, Malty, Švédska a Spojeného 
království dodrženy tyto požadavky:
– musí být identifikována v souladu
s prvním pododstavcem čl. 4 odst. 1 písm. 
b), pokud členský stát určení do konce 
přechodného osmiletého období 
stanoveného v čl. 4 odst. 1 neuznává 
rovněž identifikaci v souladu s prvním 
pododstavcem čl. 4 odst. 1 písm. a), a“;

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovaná přechodná opatření nejsou vědecky odůvodněná (stanoviska EÚBP ze dne 28. 2. 
2007, 18. 1. 2007 a 8. 3. 2007). Kromě toho přinášejí cestujícím uživatelům výrazná omezení 
neúměrná ve srovnání s předpokládanými zárukami: nutnost často obnovovat cestovní pas 
domácího zvířete, který se rychle zaplní informacemi ohledně léčby echinokokózy a klíšťat, 
problém s plánováním cest, náklady spojené s vystavováním nových pasů a léčebnými 
procedurami.

Pozměňovací návrh 5
Gaston Franco

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 998/2003
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Čl. 8 odst. 1 se mění takto: vypouští se
a) v písmenu a) se bod ii) nahrazuje tímto:
«ii) do 31. prosince 2011 do členského 
státu, který je uveden v části A přílohy II,
a to buď přímo, nebo po tranzitu přes 
území uvedené v části B přílohy II, 
splňovat požadavky článku 6;“
b) v písmenu b) se bod ii) nahrazuje tímto:
«ii) do 31. prosince 2011 do členského 
státu, který je uveden v části A přílohy II,
a to buď neprodleně, nebo po tranzitu 
přes území uvedené v části B přílohy II, 
být umístěna v karanténě;“

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 4.

Pozměňovací návrh 6
Gaston Franco

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 998/2003
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Článek 16 se mění takto: vypouští se
a) v prvním pododstavci se datum „30. 
června 2010“ nahrazuje datem 
„31. prosince 2011“;
b) druhý a třetí pododstavec se zrušuje.

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 4.
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