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Predlog spremembe4
Gaston Franco

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 4
Uredba (ES) št. 998/2003
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4) V prvem pododstavku člena 6(1) se 
uvodni stavek in prva alinea nadomestita 
z naslednjim:

črtano

„1. Do 31. decembra 2011 veljajo za vstop 
hišnih živali iz dela A Priloge I na ozemlje 
Irske, Malte, Švedske in Združenega 
kraljestva naslednje zahteve:
identificirane morajo biti v skladu s točko 
(b) prvega pododstavka člena 4(1), razen 
če namembna država članica do konca 
osemletnega prehodnega obdobja iz člena 
4(1) ne prizna tudi identifikacije v skladu 
s točko (a) prvega pododstavka člena 4(1), 
in“

Or. fr

Obrazložitev

Predlagani prehodni ukrepi niso znanstveno utemeljeni (mnenja Evropske agencije za varnost 
v letalstvu z dne 28. februarja 2007, 18. januarja 2007 in 8. marca 2007). Poleg tega so za 
uporabnika, ki potuje, zelo obremenjujoči glede na varnost, ki naj bi jo zagotavljali: potreba 
po pogostem obnavljanju potnega lista za hišno žival, ki se hitro zapolni s podatki o zaščiti 
proti ehinokokozi in klopom, težave pri načrtovanju potovanj ter stroški za nove potne liste in 
zaščito.

Predlog spremembe 5
Gaston Franco

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 5
Uredba (ES) št. 998/2003
Člen 8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5) Člen 8(1) se spremeni: črtano
a) V točki (a) se točka (ii) nadomesti z 
naslednjim:
«ii) v eno od držav članic iz dela A Priloge 
II, neposredno ali po tranzitu skozi eno od 
ozemelj iz dela B Priloge II, do 31. 
decembra 2011 izpolniti zahteve iz člena 
6“
b) V točki (b) se točka (ii) nadomesti z 
naslednjim:
«ii) v eno od držav članic iz dela A Priloge 
II, neposredno ali po tranzitu skozi eno od 
ozemelj iz dela B Priloge II, do 31. 
decembra 2011 se namestiti v karanteno“

Or. fr

Obrazložitev

Glej predlog spremembe4.

Predlog spremembe 6
Gaston Franco

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 7
Uredba (ES) št. 998/2003
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7) Člen 16 se spremeni: črtano
a) v prvem odstavku se datum „30. junija 
2010“ nadomesti z „31. decembra 2011“;
b) drugi in tretji odstavek se črtata.

Or. fr

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 4.
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