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Grozījums Nr. 4
Gaston Franco

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 4. punkts
Regula (EK) Nr. 998/2003
6. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Regulas 6. panta 1. punkta pirmajā 
daļā ievaddaļu un pirmo ievilkumu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

„1. „Līdz 2011. gada 31. decembrim 
I pielikuma A daļā uzskaitītos 
lolojumdzīvniekus drīkst ievest Īrijas, 
Maltas, Zviedrijas un Apvienotās 
Karalistes teritorijā, ja ir izpildītas šādas 
prasības:
– tiem jābūt identificētiem saskaņā ar 
4. panta 1. punkta pirmās daļas 
b) apakšpunktu, ja vien līdz 4. panta 
1. punktā noteiktajam astoņu gadu 
pārejas periodam arī galamērķa 
dalībvalsts neatzīst identificēšanu saskaņā 
ar 4. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktu, un”.

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātie pārejas pasākumi nav zinātniski pamatoti (EPNI 28.02.2007., 18.01.2007. un 
08.03.2007. atzinumi). Turklāt šādiem ceļotājiem noteiktie ierobežojumi salīdzinājumā ar 
drošības pasākumiem, ko ar tiem paredzēts nodrošināt, ir apgrūtinoši — nepieciešamība bieži 
atjaunot lolojumdzīvnieka pasi, kura ātri piepildās ar informāciju par veiktajiem pasākumiem 
pret ehinokokozi un ērcēm, ceļojumu plānošanas problēma un ar jaunu pasu saņemšanu un 
ārstniecības pasākumiem saistītie izdevumi.
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Grozījums Nr. 5
Gaston Franco

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 5. punkts
Regula (EK) Nr. 998/2003
8. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Regulas 8. panta 1. punktu groza šādi: svītrots
a) punkta a) apakšpunkta ii) daļu aizstāj 
ar šādu:
„ii) vienā no II pielikuma A daļā 
minētajām dalībvalstīm līdz 2011. gada 
31. decembrim tieši vai pēc tranzīta caur 
vienu no II pielikuma B daļā 
uzskaitītajām teritorijām, atbilst 6. panta 
prasībām;”
b) punkta b) apakšpunkta ii) daļu aizstāj 
ar šādu:
„ii) vienā no II pielikuma A daļā 
minētajām dalībvalstīm līdz 2011. gada 
31. decembrim uzreiz vai pēc tranzīta caur 
vienu no II pielikuma B daļā 
uzskaitītajām teritorijām, tos ievieto 
karantīnā;”

Or. fr

Pamatojums

Skatīt 4. grozījumu.

Grozījums Nr. 6
Gaston Franco

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 7. punkts
Regula (EK) Nr. 998/2003
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Regulas 16. pantu groza šādi: svītrots
a) pirmajā daļā datumu „2010. gada 
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30. jūnijam” aizstāj ar „2011. gada 
31. decembrim”;
b) svītro otro un trešo daļu;

Or. fr

Pamatojums

Skatīt 4. grozījumu. 


