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Τροπολογία 4
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 - σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003
΄Αρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος και η πρώτη 
περίπτωση αντικαθίστανται από το εξής 
κείμενο:

διαγράφεται

«1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 η 
εισαγωγή στο έδαφος της Ιρλανδίας, της 
Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου των ζώων συντροφιάς που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α, 
υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις:
πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β), εκτός αν, μέχρι το τέλος της 
οχτάχρονης μεταβατικής περιόδου που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
το κράτος μέλος προορισμού επιτρέπει 
επίσης την αναγνώριση σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), και»·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μεταβατικά μέτρα που προτείνονται δεν αιτιολογούνται επιστημονικά (γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων της 28.02.2007, της 18.01.2007 και της 
08.03.2007). Εξάλλου, οι περιορισμοί που έχουν τεθεί είναι ιδιαίτερα επαχθείς για τον χρήστη 
που ταξιδεύει σε σύγκριση με τις εγγυήσεις που υποτίθεται ότι προσφέρουν: ανάγκη συχνής 
ανανέωσης του διαβατηρίου για το ζώο συντροφιάς το οποίο γρήγορα γεμίζει με πληροφορίες 
σχετικά με τις θεραπείες κατά της εχινοκοκκίασης και των τσιμπουριών, πρόβλημα 
προγραμματισμού των ταξιδιών, κόστος για την έκδοση νέων διαβατηρίων και νέων 
θεραπειών. 
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Τροπολογία 5
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 - σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003
΄Αρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Το άρθρο 8 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

a) Στο στοιχείο β), το σημείο ii) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ii) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, σε ένα 
από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος Α, είτε απευθείας, είτε αφού 
διέλθουν από ένα από τα εδάφη του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6».
β) Στο στοιχείο β), το σημείο ii) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ii) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, σε ένα 
από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος Α, είτε απευθείας, είτε αφού 
διέλθουν από ένα από τα εδάφη του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, πρέπει να 
τεθούν σε καραντίνα.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

βλέπε τροπ. 4.

Τροπολογία 6
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 - σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
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a) στην πρώτη παράγραφο, η ημερομηνία 
«30 Ιουνίου 2010» αντικαθίσταται από 
την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2011»·
β) η δεύτερη και τρίτη παράγραφος 
απαλείφονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

βλέπε τροπ.4. 


