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Muudatusettepanek 4
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 998/2003
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu 
sissejuhatav fraas ja esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

1. Kuni 31. detsembrini 2011 kehtivad I 
lisa A osas loetletud lemmikloomade 
sisenemisel Iirimaa, Malta, Rootsi ja 
Ühendkuningriigi territooriumile 
järgmised tingimused:
– loomad peavad olema identifitseeritavad 
vastavalt artikli 4 lõike 1 esimese lõigu 
punktile b, juhul kui kuni artikli 4 lõikega 
1 ettenähtud kaheksaaastase 
üleminekuperioodi lõpuni ei nõua 
sihtliikmesriik identifitseerimist ka 
vastavalt artikli 4 lõike 1 esimese lõigu 
punktile a, ja

Or. fr

Selgitus

Üleminekumeetmed ei ole teaduslikult õigustatud (EFSA 28.02.2007. aasta, 18.01.2007. aasta  
ja 08.03.2007. aasta arvamused). Peale selle on kehtestatud reeglid nendes nõutud tagatiste 
osas kasutajatele koormavad, eelkõige puudutab see sagedast vajadust vahetada 
lemmiklooma passi, mis täitub kiiresti paelusside (Echinococcus) ja puukide vastast ravi 
käsitleva teabega, reisi kavandamise probleemi, uute passide väljaandmise ja raviga 
kaasnevaid kulusid.

Muudatusettepanek 5
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 998/2003
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Artikli 8 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

välja jäetud

a) punktis a asendatakse alapunkt ii 
järgmisega:
ii) perioodil kuni 31. detsembrini 2011 
ühte II lisa A osas loetletud 
liikmesriikidest kas otse või mõne II lisa B 
osas loetletud territooriumi kaudu, 
vastama artikli 6 nõuetele;”
b) punktis b asendatakse alapunkt ii 
järgmisega:
ii) perioodil kuni 31. detsembrini 2011 
ühte II lisa A osas loetletud 
liikmesriikidest kas otse või mõne II lisa B 
osas loetletud territooriumi kaudu, 
pandama karantiini;

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 4 selgitust.

Muudatusettepanek 6
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 998/2003
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Artiklit 16 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) esimeses lõigus asendatakse kuupäev 
„30. juuni 2010” kuupäevaga „31. 
detsember 2011”;
b) teine ja kolmas lõige jäetakse välja.

Or. fr
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku nr 4 selgitust.


