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Tarkistus 4
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 998/2003
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantolause ja 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"1. Liitteessä I olevassa A osassa 
tarkoitettujen lemmikkieläinten tuontiin 
Irlantiin, Maltalle, Ruotsiin ja 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2011 
asti seuraavia vaatimuksia:
– ne on tunnistusmerkitty 4 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan b 
alakohdan mukaisesti, jollei 
määränpääjäsenvaltio anna lupaa 4 
artiklan 1 kohdassa säädetyn kahdeksan 
vuoden siirtymäkauden päätymiseen 
saakka myös 4 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
mukaisen tunnistusmerkinnän käyttöön, 
ja".

Or. fr

Perustelu

Ehdotetut siirtymätoimenpiteet eivät ole tieteellisesti perusteltuja (EASAn lausunnot 
28.2.2007, 18.1.2007 ja 8.3.2007). Lisäksi asetetut velvoitteet ovat matkustavan käyttäjän 
kannalta raskaita suhteessa takuisiin, jotka niiden odotetaan tuovan: tarve uusia 
lemmikkieläimen passi usein, koska se täyttyy pian rakkulamatotaudin ja puutiaisen hoitoa 
koskevista tiedoista, matkojen suunnittelun hankaluus sekä uusien passien hankkimiseen ja 
hoitoihin liittyvät kulut. 
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Tarkistus 5
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 998/2003
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) Muutetaan 8 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan a alakohdan ii alakohta 
seuraavasti:
"ii) 31 päivään joulukuuta 2011 asti 
johonkin liitteessä II olevassa A osassa 
tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan 
tai liitteessä II olevassa B osassa 
tarkoitetun alueen kautta, täytettävä 6 
artiklan mukaiset vaatimukset"
b) Korvataan b alakohdan ii alakohta 
seuraavasti:
"ii) 31 päivään joulukuuta 2011 asti 
johonkin liitteessä II olevassa A osassa 
tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan 
tai liitteessä II olevassa B osassa 
tarkoitetun alueen kautta, asetettava 
karanteeniin."

Or. fr

Perustelu

Katso tarkistusta 4.

Tarkistus 6
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 998/2003
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

7) Muutetaan 16 artikla seuraavasti: Poistetaan.
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a) korvataan ensimmäisessä kohdassa 
oleva päivämäärä "30 päivään kesäkuuta 
2010" päivämäärällä "31 päivään 
joulukuuta 2011".
b) poistetaan toinen ja kolmas kohta.

Or. fr

Perustelu

Katso tarkistusta 4. 


