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Amendamentul 4
Gaston Franco

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La articolul 6 alineatul (1) primul 
paragraf, partea introductivă și prima 
liniuță se înlocuiesc cu următorul text:

eliminat

„(1) Până la 31 decembrie 2011, intrarea 
animalelor de companie enumerate în 
anexa I partea A pe teritoriul Irlandei, 
Maltei, Suediei și Regatului Unit este 
permisă sub rezerva respectării 
următoarelor cerințe:
- trebuie să fie identificate în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) primul 
paragraf litera (b), cu excepția cazului în 
care, până la finalul perioadei tranzitorii 
de opt ani prevăzute la articolul 4 
alineatul (1), statul membru de destinație 
nu recunoaște și identificarea prevăzută 
la articolul 4 alineatul (1) primul 
paragraf litera (a) și”

Or. fr

Justificare

Măsurile tranzitorii propuse nu se justifică din punct de vedere științific (avizele AESA din 
28.2.2007, 18.1.2007 și 8.3.2007). De asemenea, raportat la garanțiile pe care ar trebui să le 
ofere, obligațiile fixate sunt împovărătoare pentru utilizatorul care călătorește: necesitatea 
reînnoirii frecvente a pașaportului animalului de companie, deoarece acesta se va umple 
rapid cu informațiile privind tratamentele efectuate împotriva echinococozei și a căpușelor, 
problema planificării călătoriilor, costurile asociate cu emiterea unui nou pașaport și cu 
tratamentele. 
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Amendamentul 5
Gaston Franco

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Articolul 8 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

(a) la litera (a), punctul (ii) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(ii) până la 31 decembrie 2011, unul 
dintre statele membre enumerate în anexa 
II partea A, în mod direct sau după 
tranzitarea unuia dintre teritoriile 
enumerate la anexa II partea B, trebuie 
să îndeplinească cerințele de la articolul 
6;
(b) la litera (b), punctul (ii) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(ii) până la 31 decembrie 2011, unul 
dintre statele membre enumerate la anexa 
II partea A, fie imediat sau după 
tranzitarea unuia dintre teritoriile 
enumerate la anexa II partea B, trebuie 
să fie pus în carantină.”

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul 4.

Amendamentul 6
Gaston Franco

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Articolul 16 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) la primul paragraf, data de „30 iunie 
2010” se înlocuiește cu „31 decembrie 
2011”;
(b) al doilea și al treilea paragraf sunt 
eliminate.

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul 4. 


