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Alteração 4
Gaston Franco

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

4. No primeiro parágrafo do nº 1 do artigo 
6.º, o proémio e o primeiro travessão 
passam a ter a seguinte redacção:

Suprimido

«1. Até 31 de Dezembro de 2011, a 
introdução dos animais de companhia 
referidos na parte A do anexo I no 
território da Irlanda, de Malta, da Suécia 
e do Reino Unido depende do 
cumprimento dos seguintes requisitos:
– estarem identificados nos termos da 
alínea b) do primeiro parágrafo do n.º 1 
do artigo 4.º, excepto se, até final do 
período transitório de oito anos previsto 
no n.º 1 do artigo 4.º, o Estado-Membro 
de destino autorizar também a 
identificação nos termos da alínea a) do 
primeiro parágrafo do n.º 1 do artigo 4.º, 
e»;

Or. fr

Justificação

As medidas transitórias propostas não se justificam cientificamente (pareceres da AESA de 
28.02.2007, de 18.01.2007 e de 08.03.2007). Por outro lado, as restrições impostas são 
pesadas para a utente que viaja face às garantias que  supostamente dão: necessidade de 
renovar com frequência o passaporte para o animal de companhia, rapidamente saturado 
com informações sobre os tratamentos contra a equinococose e as carraças, problemas na 
planificação das viagens, custos relacionados com a emissão de novos passaportes e os 
tratamentos.
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Alteração 5
Gaston Franco

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) N.º 998/2003
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

5. No artigo 8.º, o n.º 1 é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

a) Na alínea a), a subalínea ii) passa a ter 
a seguinte redacção:
«ii) até 31 de Dezembro de 2011, num dos 
Estados-Membros referidos na parte A do 
anexo II, quer directamente, quer após 
trânsito num dos territórios referidos na 
parte B do anexo II, preencher os 
requisitos referidos no artigo 6.º»;
b) Na alínea b), a subalínea ii) passa a ter 
a seguinte redacção:
«ii) até 31 de Dezembro de 2011, num dos 
Estados-Membros referidos na parte A do 
anexo II, quer imediatamente, quer após 
trânsito num dos territórios referidos na 
parte B do anexo II, ser colocados em 
quarentena.»

Or. fr

Justificação

Ver alteração n.º 4.

Alteração 6
Gaston Franco

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) N.º 998/2003
Artigo 16
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Texto da Comissão Alteração

7. O artigo 16.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

a) No primeiro parágrafo, a data «30 de 
Junho de 2010» é substituída por «31 de 
Dezembro de 2011».
b) O segundo e o terceiro parágrafos são 
suprimidos.

Or. fr

Justificação

Ver alteração n.º 4.


