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Ändringsförslag 4
Gaston Franco

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I artikel 6.1 första stycket ska 
inledningen och första strecksatsen 
ersättas med följande:

utgår

”1. Till och med den 31 december 2011 
ska införsel av sådana sällskapsdjur som 
anges i del A i bilaga I till Irlands, Maltas, 
Sveriges och Förenade kungarikets 
territorium uppfylla följande krav:
– De ska identifieras i överensstämmelse 
med artikel 4.1 första stycket b, om inte, 
till slutet av den övergångsperiod på åtta 
år som föreskrivs i artikel 4.1, den 
mottagande medlemsstaten även tillåter 
identifiering i enlighet med artikel 4.1 
första stycket a.

Or. fr

Motivering

De föreslagna övergångsåtgärderna är inte vetenskapligt motiverade (yttrande från 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet av den 28 februari 2007, den 18 januari 2007 
och den 8 mars 2007). Dessutom är de krav som ställs betungande för resande användare att 
uppfylla. De ska se till att ofta förnya sällskapsdjurets pass, som snabbt fylls med information 
om behandling mot eckinokockos och fästingar, planera sina resor och betala för nya pass 
och behandlingar.  

Ändringsförslag 5
Gaston Franco

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I artikel 8 ska punkt 1 ändras på 
följande sätt:

utgår

a) Led a ii ska ersättas med följande:
”ii) före den 31 december 2011 till någon 
av de medlemsstater som anges i del A i 
bilaga II, antingen direkt eller efter 
transitering genom något av de territorier 
som anges i del B i bilaga II ska uppfylla 
kraven i artikel 6.”
b) Led b ii ska ersättas med följande:
”ii) före den 31 december 2011 till någon 
av de medlemsstater som anges i del A i 
bilaga II, antingen omedelbart eller efter 
transitering genom något av de territorier 
som anges i del B i bilaga II ska sättas i 
karantän.”

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 6
Gaston Franco

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 7
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Artikel 16 ska ändras på följande sätt: utgår
a) I första stycket ska datumet ”30 juni 
2010” ersättas med ”31 december 2011”.
b) Första och andra stycket ska utgå.

Or. fr
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Motivering

Se ändringsförslag 4.


