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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης.
*** Σύμφωνη γνώμη

***I (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)
***II (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

***III (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το 
νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο 
και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού 
τους
(COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0032/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– Έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A8-0000/2015),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αναπαραγωγή οικόσιτων βοοειδών, 
χοίρων, αιγοπροβάτων και ιπποειδών, 
καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, η 
αναπαραγωγή ζώων άλλων ειδών κατέχουν 
σημαντική θέση στη γεωργία της Ένωσης 
και αποτελούν πηγή εισοδήματος για τον 

(1) Η αναπαραγωγή βοοειδών, χοίρων, 
αιγοπροβάτων και ιπποειδών παραγωγής 
καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, η 
αναπαραγωγή ζώων άλλων ειδών κατέχουν 
στρατηγική θέση στη γεωργία της Ένωσης 
τόσο από οικονομική όσο και κοινωνική 
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γεωργικό πληθυσμό. Η αναπαραγωγή 
ζώων των συγκεκριμένων ειδών ενισχύεται 
καλύτερα εάν χρησιμοποιούνται ζώα 
αναπαραγωγής καθαρής φυλής ή υβριδικοί 
χοίροι αναπαραγωγής καταγεγραμμένης 
υψηλής γενετικής ποιότητας.

άποψη. Η γεωργική αυτή δραστηριότητα, 
η οποία συμβάλλει στην επισιτιστική 
ασφάλεια της Ένωσης, αποτελεί πηγή 
εισοδήματος για τον γεωργικό πληθυσμό. 
Η αναπαραγωγή ζώων των συγκεκριμένων 
ειδών ενισχύεται καλύτερα εάν 
χρησιμοποιούνται ζώα αναπαραγωγής 
καθαρής φυλής ή υβριδικοί χοίροι 
αναπαραγωγής καταγεγραμμένης υψηλής 
γενετικής ποιότητας.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (2α) Ωστόσο, η επιδίωξη της 
ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να 
οδηγήσει στην εξαφάνιση φυλών των 
οποίων τα χαρακτηριστικά 
ανταποκρίνονται σε ειδικές βιοφυσικές 
συνθήκες. Εάν δεν διατηρηθούν σε 
επαρκείς αριθμούς, οι τοπικές φυλές 
μπορεί να απειληθούν, γεγονός που θα 
συνιστούσε απώλεια γενετικής 
βιοποικιλότητας.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ωστόσο, ο όρος «φυλή» θα πρέπει να 
παραμείνει μια μη προσδιορισθείσα 
νομική έννοια, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στις ενώσεις εκτροφέων να 
περιγράφουν την ομάδα ζώων με επαρκή 
γενετική ομοιομορφία τα οποία θεωρούν 

διαγράφεται·
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ως διακριτά από άλλα ζώα του ίδιου 
είδους και να τα εγγράφουν αναφέροντας 
τους γνωστούς προγόνους τους σε βιβλία 
αναπαραγωγής, προκειμένου να 
αναπαράγουν τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά τους μέσω 
αναπαραγωγής, ανταλλαγής και επιλογής 
στο πλαίσιο ενός καθιερωμένου 
προγράμματος αναπαραγωγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «φυλής» που απαντάται σε ολόκληρο τον κανονισμό δεν προσδιορίζεται. Για 
λόγους νομικής ασφάλειας, ο συντάκτης της παρούσας προτείνει ορισμό.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ομοίως, οι κανόνες για τους 
υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην παροχή 
πρόσβασης σε συναλλαγές που βασίζονται 
σε συμφωνημένες αρχές για την 
αναγνώριση των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής που διαχειρίζονται 
διάφορες διασταυρώσεις υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής και στην έγκριση των 
αντίστοιχων προγραμμάτων 
αναπαραγωγής τους. Ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει επίσης να καθορίζουν τα 
κριτήρια που διέπουν την εγγραφή των 
υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής στο 
κύριο τμήμα των γενεαλογικών μητρώων, 
να καθορίζουν τους κανόνες για τον 
έλεγχο της απόδοσης, τη γενετική 
αξιολόγηση και τα κριτήρια αποδοχής 
υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής για 
αναπαραγωγή, καθώς και το περιεχόμενο 
των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών.

(14) Ομοίως, οι κανόνες για τους 
υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην παροχή 
πρόσβασης σε συναλλαγές που βασίζονται 
σε συμφωνημένες αρχές για την 
αναγνώριση των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής που διαχειρίζονται 
διάφορες διασταυρώσεις υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής και στην έγκριση των 
αντίστοιχων προγραμμάτων 
αναπαραγωγής τους. Ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει επίσης να καθορίζει τα κριτήρια 
που διέπουν την εγγραφή των υβριδικών 
χοίρων αναπαραγωγής στο κύριο τμήμα 
των ζωοτεχνικών μητρώων, να καθορίζει 
τους κανόνες για τον έλεγχο της απόδοσης, 
τη γενετική αξιολόγηση και τα κριτήρια 
αποδοχής υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, καθώς 
και το περιεχόμενο των ζωοτεχνικών 
πιστοποιητικών.
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(Η τροποποίηση αυτή αφορά το σύνολο του 
προς εξέταση νομοθετικού κειμένου· η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές 
τεχνικής φύσεως σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια του "γενεαλογικό μητρώου"χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη για έγγραφα 
άλλου τύπου από αυτά στα οποία αναφέρεται το παρόν κείμενο. Για λόγους σαφήνειας, καλό 
είναι να χρησιμοποιηθεί άλλος όρος, όπως το "ζωοτεχνικό μητρώο".

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (14α) Η υγεία και η καλή μεταχείριση 
των ζώων θα πρέπει να συνυπολογίζονται 
από τους εμπλεκόμενους στον ζωοτεχνικό 
τομέα, ιδίως στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους που αποσκοπούν 
στη γενετική βελτίωση των φυλών·

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (14β) Δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
τα ζητήματα σχετικά με την 
κλωνοποίηση αντικείμενο του παρόντος 
κανονισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις ενώσεις εκτροφέων και 
τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής και ο 
τρόπος με τον οποίο αξιολογούν και 
ταξινομούν τα ζώα επηρεάζουν την αξία 
των ζώων αναπαραγωγής στην αγορά. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες για την αναγνώριση των ενώσεων 
εκτροφέων και των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής με βάση εναρμονισμένα 
κριτήρια της Ένωσης, καθώς και για την 
εποπτεία τους από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που 
θεσπίζονται από αυτές δεν δημιουργούν 
ανισότητες μεταξύ των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής και των προτύπων 
αναπαραγωγής, θέτοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο εντός 
της Ένωσης.

(16) Η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις ενώσεις εκτροφέων και 
τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής και ο 
τρόπος με τον οποίο αξιολογούν και 
ταξινομούν τα ζώα προσδιορίζουν το 
επίπεδο απόδοσης του ζώου και 
επηρεάζουν την αξία των ζώων 
αναπαραγωγής στην αγορά. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες 
για την αναγνώριση των ενώσεων 
εκτροφέων και των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής με βάση εναρμονισμένα 
κριτήρια της Ένωσης, καθώς και για την 
εποπτεία τους από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που 
θεσπίζονται από αυτές δεν δημιουργούν 
ανισότητες μεταξύ των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής και των προτύπων 
αναπαραγωγής, θέτοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο εντός 
της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (19α) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο 
μέρος της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλομορφία που έχει ως στόχο τη 
διατήρησης της βιοποικιλότητας, τη 
αυτοσυντηρούμενη χρησιμοποίηση των 
συστατικών της και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από την εκμετάλλευση των 
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γενετικών πόρων. Η εν λόγω σύμβαση 
ορίζει ότι τα κράτη έχουν κυριαρχικά 
δικαιώματα επί των βιολογικών πόρων 
τους και ότι είναι υπεύθυνα για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και για 
την αυτοσυντηρούμενη χρησιμοποίηση 
των βιολογικών τους πόρων. Η Ένωση 
είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών και να τους παρέχει τη δυνατότητα 
να τον εφαρμόζουν στο πλαίσιο της 
αυτοσυντηρούμενης διαχείρισης των 
ζωϊκών γενετικών πόρων τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι θα γίνει αναφορά στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια και στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλομορφία, καλό είναι, επομένως, να διευκρινισθεί το αντίστοιχο πλαίσιο 
εφαρμογής.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (20 bis) Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
ενώσεων εκτροφέων και των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής που το 
επιθυμούν, εξασφαλίζοντας συγχρόνως 
την επιχειρηματική ελευθερία και την 
εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των ζώων αναπαραγωγής 
και του γενετικού τους υλικού. Τούτες οι 
ευρωπαϊκές εταιρικές δομές θα πρέπει 
ιδίως να συμβάλουν στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτοτητας ορισμένων 
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φυλών, με την αμοιβαιοποίηση των 
μέσων και την συγκέντρωση των 
δεδομένων, προκειμένου να υπάρξει 
μεγαλύτερη αξιοπιστία και προβολή.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I, 
προκειμένου να προσαρμόζονται τα 
κριτήρια για την αναγνώριση των 
ενώσεων εκτροφέων και των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής, και για την 
έγκριση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής στις εξελίξεις του τομέα 
της αναπαραγωγής.

διαγράφεται·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και το πεδίο εφαρμογής τους είναι εξαιρετικά 
μεγάλης σημασίας και αφορούν ουσιώδη σημεία του κειμένου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
όροι για την εγγραφή των καθαρόαιμων 
ζώων αναπαραγωγής στα βιβλία 
αναπαραγωγής και την καταχώριση των 
υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής στα 
γενεαλογικά μητρώα μπορούν να 

διαγράφεται
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προσαρμόζονται στις εξελίξεις στον 
τομέα της αναπαραγωγής, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
ανάλογη τροποποίηση του παραρτήματος 
ΙΙ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και το πεδίο εφαρμογής τους είναι εξαιρετικά 
μεγάλης σημασίας και αφορούν ουσιώδη σημεία του κειμένου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ο έλεγχος της απόδοσης και η 
γενετική αξιολόγηση μπορούν να 
διενεργούνται από φορείς που ορίζονται 
από την ένωση εκτροφέων ή την 
επιχείρηση αναπαραγωγής. Οι εν λόγω 
οριζόμενοι φορείς συνεργάζονται με τα 
κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ορίζονται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να 
εξουσιοδοτηθεί να ορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τα κέντρα 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
πρέπει να χορηγηθούν στην Επιτροπή οι 
αναγκαίες εξουσίες για να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες θα 
περιγράφονται τα καθήκοντα και οι 
λειτουργίες τους, τροποποιώντας, όπου 
είναι αναγκαίο, το παράρτημα IV. Τα 
συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς πληρούν 
τις προϋποθέσεις για ενίσχυση από την 
Ένωση, σύμφωνα με την απόφαση 
2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες 
δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα14. Στην 
περίπτωση των καθαρόαιμων βοοειδών 
αναπαραγωγής, ο έλεγχος της απόδοσης 

(34) Ο έλεγχος της απόδοσης και η 
γενετική αξιολόγηση μπορούν να 
διενεργούνται από φορείς που ορίζονται 
από την ένωση εκτροφέων ή την 
επιχείρηση αναπαραγωγής. Οι εν λόγω 
οριζόμενοι φορείς συνεργάζονται με τα 
κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ορίζονται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να 
εξουσιοδοτηθεί να ορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τα κέντρα 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
πρέπει να χορηγηθούν στην Επιτροπή οι 
αναγκαίες εξουσίες για να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες θα 
περιγράφονται τα καθήκοντα και οι 
λειτουργίες τους, τροποποιώντας, όπου 
είναι αναγκαίο, το παράρτημα IV. Τα 
συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς πληρούν 
τις προϋποθέσεις για ενίσχυση από την 
Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14. Στην 
περίπτωση των καθαρόαιμων βοοειδών 
αναπαραγωγής, ο έλεγχος της απόδοσης 
και η γενετική αξιολόγηση που 
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και η γενετική αξιολόγηση που 
διενεργούνται από μια ένωση εκτροφέων 
ενισχύονται επί του παρόντος από το 
κέντρο Interbull, τον οργανισμό αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται 
δυνάμει της απόφασης 96/463/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για 
τον ορισμό του οργανισμού αναφοράς που 
αναλαμβάνει να συνεργαστεί στο θέμα της 
ομοιομορφίας των μεθόδων δοκιμής και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής15.

διενεργούνται από μια ένωση εκτροφέων 
ενισχύονται επί του παρόντος από το 
κέντρο Interbull, μόνιμη επιτροπή της 
Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των 
Αποδόσεων των Ζώων (ICAR), που 
ορίζεται δυνάμει της απόφασης 96/463/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, 
ως ο οργανισμός αναφοράς που 
αναλαμβάνει να συνεργαστεί στο θέμα της 
ομοιομορφίας των μεθόδων δοκιμής και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής15.

 4 ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.  4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για 
τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση των δαπανών που αφορούν, 
αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία 
των ζώων και την καλή μεταχείριση των 
ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών 
και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για 
την τροποποίηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 
2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 
2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, 
σ.1).

15 ΕΕ L 192 της 02.08.96, σ. 19. 15 ΕΕ L 192 της 2.8.1996, σ. 19.

Or. fr
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Δεδομένου ότι στον παρόντα 
κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς 
διατάξεις μόνο για την αναπαραγωγή 
βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και 
ιπποειδών, είναι αναγκαίο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 
την αναγνώριση των ενώσεων 
εκτροφέων, την έγκριση των 
προγραμμάτων αναπαραγωγής, την 
εγγραφή των ζώων αναπαραγωγής σε 
βιβλία αναπαραγωγής, τον έλεγχο της 
απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, 
και την αποδοχή για αναπαραγωγή, 
καθώς και να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά 
που αφορούν το εμπόριο ζώων 
αναπαραγωγής άλλων ειδών και του 
αναπαραγωγικού υλικού τους και τις 
εισαγωγές τους στην Ένωση, εφόσον 
αυτό απαιτείται για την εξάλειψη 
εμποδίων για το εμπόριο.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και το πεδίο εφαρμογής τους είναι εξαιρετικά 
μεγάλης σημασίας και αφορούν ουσιώδη σημεία του κειμένου. Εξάλλου, τα υπόλοιπα είδη 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μόνο μέσω συναπόφασης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Για τη διασφάλιση της ορθής (46) Για τη διασφάλιση της ορθής 



PR\1062617EL.doc 15/97 PE557.277v01-00

EL

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
τη συμπλήρωσή του ή την τροποποίηση 
των παραρτημάτων Ι έως V αυτού, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται, καθώς και τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
αναγνώριση των ενώσεων εκτροφέων και 
των επιχειρήσεων αναπαραγωγής, την 
έγκριση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής, την εγγραφή των ζώων 
στα βιβλία αναπαραγωγής και τα 
γενεαλογικά μητρώα, την αποδοχή ζώων 
αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, τη 
φυσική και την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή, τη διενέργεια ελέγχων της 
απόδοσης και γενετικών αξιολογήσεων, 
τον καθορισμό ζωοτεχνικών και 
γενεαλογικών απαιτήσεων για το εμπόριο 
και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους, την περιγραφή των 
καθηκόντων και των λειτουργιών των 
κέντρων αναφοράς.

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
τη συμπλήρωσή του ή την τροποποίηση 
των παραρτημάτων Ι έως V αυτού, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 
περιγραφή των καθηκόντων και των 
λειτουργιών των κέντρων αναφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και το πεδίο εφαρμογής τους είναι εξαιρετικά 
μεγάλης σημασίας και αφορούν ουσιώδη σημεία του κειμένου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά ο εμπόριο καθαρόαιμων 
ζώων αναπαραγωγής εκτός των 
βοοειδών,χοίρων, αιγοπροβάτων και 

διαγράφεται
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ιπποειδών και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους καθώς και των εισαγωγών 
τους στην Ένωση θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή έτσι ώστε τα κράτη μέλη 
να μπορούν να αντιδρούν όχι μόνο στις 
διαταραχές στο εμπόριο αλλά και όταν 
απειλείται να εξαφανιστεί μια σπάνια 
φυλή ή απειλείται η γενετική πολυμορφία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη άλλων ειδών πραγματοποιείται μόνο μέσω συναπόφασης. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στα είδη της οικογένειας των βοοειδών 
(Bos taurus και Bubalus bubalis), στο είδος 
του χοίρου (Sus scrofa), του προβάτου 
(Ovis aries), της αίγας (Capra hircus)∙

i) στα είδη της οικογένειας των βοοειδών 
(Bos taurus, Bos indicus και Bubalus 
bubalis), στο είδος του χοίρου (Sus scrofa), 
του προβάτου (Ovis aries), της αίγας 
(Capra hircus)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οικογένεια των βοοειδών πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριληφθούν σε αυτήν 
συγκεκριμένα τα ζώα τύπου ζαβού.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) σε είδη, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στα σημεία i) και ii) για τα 
οποία έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση 

διαγράφεται
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πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 45 παράγραφος 
1·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπόλοιπα είδη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μόνο μέσω 
συναπόφασης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 αα) «φυλή»: σύνολο ζώων που 
παρουσιάζει επαρκή ομοιομορφία ώστε 
να μπορεί να θεωρηθεί διακριτό από τα 
υπόλοιπα ζώα αυτού του είδους από μία ή 
περισσότερες ομάδες εκτροφέων που 
συμφωνούν για την εγγραφή των ζώων 
αυτών στα βιβλία αναπαραγωγής τους με 
σκοπό την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή 
και την εκτροφή ή την διατήρηση·

Or. fr

Λόγοι

Η έννοια της «φυλής» που απαντάται σε ολόκληρο τον κανονισμό δεν προσδιορίζεται. Για 
λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «ένωση εκτροφέων»: κάθε οργάνωση 
αναπαραγωγής ή σύλλογος εκτροφέων 
που έχει λάβει αναγνώριση από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 

δ) «ένωση εκτροφέων»: φορέας ο οποίος 
διαθέτει νομική προσωπικότητα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει κατατεθεί 
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σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 για 
την εκτέλεση ενός προγράμματος 
αναπαραγωγής στα καθαρόαιμα ζώα 
αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα 
στο βιβλίο ή τα βιβλία αναπαραγωγής που 
τηρεί ή καταρτίζει·

η αίτηση αναγνώρισης και ο οποίος έχει 
λάβει αναγνώριση από την αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, ή δημόσιος 
φορέας του οικείου κράτους μέλους, για 
την εκτέλεση ενός προγράμματος 
αναπαραγωγής στα καθαρόαιμα ζώα 
αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα 
στο βιβλίο ή τα βιβλία αναπαραγωγής που 
τηρεί ή καταρτίζει·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να εξασφαλιστεί η ελευθερία του νομικού καθεστώτος της ένωσης εκτροφέων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 στ α) «πρόγραμμα αναπαραγωγής»: οι 
δραστηριότητες μιας ένωσης εκτροφέων 
ή μιας επιχείρησης αναπαραγωγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, 
στις οποίες περιλαμβάνονται κυρίως ο 
προσδιορισμός και τα λεπτομερή 
φαινοτυπικά και γονοτυπικά 
χαρακτηριστικά της φυλής, ο 
προανατολισμός και ο σκοπός της 
αναπαραγωγής, ο ορισμός των 
επιλεγέντων κριτηρίων και η στάθμιση 
της γενετικής αξιολόγησης, εφόσον 
απαιτείται, ο ορισμός του συστήματος 
καταγραφής και ελέγχου απόδοσης, οι 
κανόνες οργάνωσης και τήρησης του 
γενεαλογικού βιβλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος «πρόγραμμα αναπαραγωγής» που απαντάται σε ολόκληρο τον κανονισμό, εντούτοις δεν 
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προσδιορίζεται. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την οργάνωση επίσημων ελέγχων σε 
ενώσεις εκτροφέων και επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες 
που προβλέπονται στο άρθρο 46 και στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 52 
παράγραφος 1·

ii) την οργάνωση επίσημων ελέγχων σε 
ενώσεις εκτροφέων και επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες 
που προβλέπονται στο άρθρο 46·

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο θ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) των ειδών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) σημείο ii), του οποίου οι 
γεννήτορες είναι εγγεγραμμένοι στο κύριο 
τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της 
αυτής φυλής και το οποίο είναι με τη σειρά 
του εγγεγραμμένο ή καταχωρισμένο και 
δυνάμενο να εγγραφεί στο κύριο τμήμα 
του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 19∙

ii) των ειδών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) σημείο ii), του οποίου οι 
γεννήτορες είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο 
αναπαραγωγής της αυτής φυλής και το 
οποίο είναι με τη σειρά του εγγεγραμμένο 
ή καταχωρισμένο και δυνάμενο να 
εγγραφεί στο εν λόγω βιβλίο 
αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων 
και των εκτομιών, σύμφωνα με το άρθρο 
19∙

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός, ο οποίος αφορά μόνο τα ζώα αναπαραγωγής, δεν ανταποκρίνεται στις 
ιδιαιτερότητες του βιβλίου αναπαραγωγής των ιπποειδών, στο οποίο η εγγραφή των προϊόντων 
πραγματοποιείται ευθύς αμέσως μετά τη γέννηση, ανεξαρτήτως της μελλοντικής τους μοίρας ως 
επιβητόρων ή όχι. Τούτο αφορά ιδίως τους εκτομίες και τον χαρακτηρισμό τους ως 
«καταχωρισμένου ιπποειδούς».
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο θ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) είδους διαφορετικού από εκείνα που 
αναφέρονται στα σημεία i) και ii) του 
παρόντος στοιχείου για το οποίο οι ειδικοί 
ζωοτεχνικοί και γενεαλογικοί κανόνες για 
το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής του 
είδους αυτού και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους και τις εισαγωγές τους στην 
Ένωση θεσπίζονται στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35 
παράγραφος 1 και του άρθρου 45 
παράγραφος 1, αντίστοιχα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «ιδιότητα»: μετρήσιμο κληρονομικό 
γνώρισμα ενός ζώου αναπαραγωγής·

ιε) «ιδιότητα»: εκτίμηση της 
προσδοκώμενης επίπτωσης του 
γενοτύπου ενός ζώου πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο γνώρισμα των απογόνων 
του·

Or. fr
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κβ) «ζωοτεχνικός έλεγχος»: έλεγχοι 
εγγράφων και ταυτότητας που 
διενεργούνται σε ζώα αναπαραγωγής και 
το αναπαραγωγικό υλικό τους τα οποία 
εισάγονται στην Ένωση με σκοπό την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
ζωοτεχνικούς όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 42 και τους ζωοτεχνικούς και 
γενεαλογικούς κανόνες που καθορίζονται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45 
παράγραφος 1· 

κβ) «ζωοτεχνικός έλεγχος»: έλεγχοι 
εγγράφων και ταυτότητας που 
διενεργούνται σε ζώα αναπαραγωγής και 
το αναπαραγωγικό υλικό τους τα οποία 
εισάγονται στην Ένωση με σκοπό την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
ζωοτεχνικούς όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 42· 

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κγ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους, στις περιπτώσεις που 
εισάγονται στην Ένωση κατά τα 
οριζόμενα στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 45 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή για 
αναγνώριση σύμφωνα με την παράγραφο 
2.

1. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής υποβάλλουν 
αίτηση στην αρμόδια αρχή για αναγνώριση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο της αναγνώρισης των ενώσεων εκτροφέων από 
τα κράτη μέλη: οι φορείς πρέπει να έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν αίτηση αναγνώρισης 
προκειμένου να μπορούν να τηρούν βιβλίο αναπαραγωγής και να εφαρμόζουν πρόγραμμα 
αναπαραγωγής.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διατήρηση της φυλής, ή – η διατήρηση της γενετικής 
ποικιλομορφίας στους κόλπους μιας 
φυλής, ή

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η βελτίωση της φυλής ή της 
διασταύρωσης·

– η βελτίωση ή η διαφοροποίηση της 
φυλής· ή
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i – περίπτωση 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 – ο σχεδιασμός της διασταύρωσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διασταύρωση είναι προϊόν πολλαπλασιασμού των εκτρεφομένων φυλών και αποτελεί στάδιο 
που πρέπει να διαφοροποιηθεί από εκείνο της βελτίωσης της φυλής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 71, για τις τροποποιήσεις των 
απαιτήσεων για την αναγνώριση των 
ενώσεων εκτροφέων και των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής που 
καθορίζονται στο μέρος 1 και, όσον 
αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή 
αναπαραγωγής, στο μέρος 3 του 
παραρτήματος Ι, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι διάφορες ενώσεις εκτροφέων 
και επιχειρήσεις αναπαραγωγής που 
επηρεάζονται από αυτές.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή 
μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει μια 
ένωση εκτροφέων που συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 
1 του παραρτήματος Ι, εφόσον το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής της 
συγκεκριμένης ένωσης εκτροφέων θα 
έθετε σε κίνδυνο τη διατήρηση ή τη 
γενετική ποικιλότητα των καθαρόαιμων 
ζώων αναπαραγωγής που έχουν εγγραφεί ή 
καταχωριστεί και δύνανται να εγγραφούν, 
στο βιβλίο αναπαραγωγής που 
καταρτίζεται για τη συγκεκριμένη φυλή 
από μια ένωση εκτροφέων που έχει ήδη 
αναγνωριστεί στο οικείο κράτος μέλος.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή 
μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει μια 
ένωση εκτροφέων που συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 
1 του παραρτήματος Ι, εφόσον το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής της 
συγκεκριμένης ένωσης εκτροφέων θα 
έθετε σε κίνδυνο:

– τη διατήρηση ή τη γενετική 
ποικιλότητα των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής που έχουν εγγραφεί ή 
καταχωριστεί και δύνανται να εγγραφούν, 
στο βιβλίο αναπαραγωγής που 
καταρτίζεται για τη συγκεκριμένη φυλή 
από μια ένωση εκτροφέων που έχει ήδη 
αναγνωριστεί στο οικείο κράτος μέλος, ή

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 – τη διατήρηση και την 
αυτοσυντηρούμενη διαχείριση των 
ζωογενετικών πόρων επί των οποίων το 
κράτος μέλος ασκεί κυριότητα και για 
τους οποίους είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με 
τους στόχους της Σύμβασης για τη 
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βιολογική ποικιλομορφία και του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια· ή

Or. fr

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 το υφιστάμενο πρόγραμμας 
αναπαραγωγής για την ίδια φυλή που 
εφαρμόζει μια άλλη, ήδη αναγνωρισμένη, 
ένωση εκτροφέων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστούν οι διατάξεις σχετικά με τις δυνατότητες μη αναγνώρισης ενώσεων 
εκτροφέων, ώστε να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των ενώσεων εκτροφέων για την ίδια 
φυλή σε μία δεδομένη περιοχή, κατάσταση που θα συσκότιζε τα πράγματα για τους χρήστες.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 γ α) τις ενδεχόμενες οχλήσεις και την 
αποσάθρωση που θα προξενούσε η 
αναγνώριση μιας ένωσης εκτροφέων που 
θα καταχώριζε τα ίδια ζώα 
αναπαραγωγής με μια ήδη 
αναγνωρισμένη ένωση εκτροφέων.

Or. fr
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη φυλή ή τη διασταύρωση για την 
οποία έχει εγκριθεί το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής τους∙

β) τη φυλή ή τη διασταύρωση για την 
οποία έχει εγκριθεί το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής τους, σύμφωνα μετο άρθρο 
8 παράγραφος 1·

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 -1. Μία ένωση εκτροφέων ή μία 
επιχείρηση αναπαραγωγής εφαρμόζει 
πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει 
εγκρίνει προηγουμένως η αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με την παράγραφο -1α.

Or. fr

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 -1α. Μία ένωση εκτροφέων ή μία 
επιχείρηση αναπαραγωγής υποβάλλει 
αίτηση για την έγκριση του 
προγράμματός της αναπαραγωγής στην 
αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την 
ένωση εκτροφέων ή την επιχείρηση 
αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή εγκρίνει το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής μιας ένωσης εκτροφέων ή 
επιχείρησης αναπαραγωγής την οποία 
έχει αναγνωρίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ένωση εκτροφέων ή η επιχείρηση 
αναπαραγωγής υποβάλει αίτηση για την 
έγκριση του προγράμματος 
αναπαραγωγής της, στην οποία 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παρατίθενται 
στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι και, στην 
περίπτωση των καθαρόαιμων ιπποειδών, 
στο μέρος 3 του παραρτήματος Ι.

1. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο -1α αξιολογεί τα εν λόγω 
προγράμματα αναπαραγωγής και τα 
εγκρίνει υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 
παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος Ι και, στην περίπτωση των 
καθαρόαιμων ιπποειδών, στο μέρος 3 του 
παραρτήματος Ι.

Or. fr

Αιτιολόηηση

Τονίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 μπορεί να επιτρέψει σε ενώσεις 
εκτροφέων και επιχειρήσεις αναπαραγωγής 
να αναθέτουν την τεχνική διαχείριση του 
βιβλίου αναπαραγωγής τους ή του 
γενεαλογικού μητρώου και άλλες ειδικές 
πτυχές του προγράμματος αναπαραγωγής 

2. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής μπορούν να 
αναθέτουν την τεχνική διαχείριση του 
βιβλίου αναπαραγωγής τους ή του 
ζωοτεχνικού μητρώου και άλλες ειδικές 
πτυχές του προγράμματος αναπαραγωγής 
τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι:
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τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξωτερική ανάθεση της τεχνικής διαχείρισης του βιβλίου αναπαραγωγής ή του ζωοτεχνικού 
μητρώου, και άλλων ειδικών πτυχών του προγράμματος αναπαραγωγής, θα πρέπει να 
αποφασίζεται από την ίδια την ένωση εκτροφέων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής παραμένουν 
υπεύθυνες έναντι της αρμόδιας αρχής για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)∙

α) οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής παραμένουν 
υπεύθυνες έναντι της αρμόδιας αρχής για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο 
παράρτημα Ι, μέρος 2 και 3·

Or. fr

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι ενώσεις εκτροφέων και οι επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής ενημερώνουν σχετικά την 
αρμόδια αρχή.

Or. fr



PR\1062617EL.doc 29/97 PE557.277v01-00

EL

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 71, για τις τροποποιήσεις των 
απαιτήσεων για την έγκριση των 
προγραμμάτων αναπαραγωγής που 
καθορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος I και, όσον αφορά τα 
καθαρόαιμα ιπποειδή, στο μέρος 3 του 
παραρτήματος I, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα διάφορα προγράμματα 
αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται 
από ενώσεις εκτροφέων και επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν το πεδίο εφαρμογής ενός 
προγράμματος αναπαραγωγής ή η 
γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί δηλώνει ότι μια 
ένωση εκτροφέων ή μια επιχείρηση 
αναπαραγωγής προτίθεται να το 
πραγματοποιήσει σε ζώα αναπαραγωγής 
που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, η 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1:

1. Όταν το πεδίο εφαρμογής ενός 
προγράμματος αναπαραγωγής ή η 
γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί δηλώνει ότι μια 
ένωση εκτροφέων ή μια επιχείρηση 
αναπαραγωγής προτίθεται να το 
πραγματοποιήσει σε ζώα αναπαραγωγής 
που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, η 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος -1α:

Or. fr
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια 
αρχή του άλλου κράτους μέλους, 
τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος 
αναπαραγωγής∙

α) απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια 
αρχή του άλλου κράτους μέλους, 
τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος αναπαραγωγής 
και στην επίσημη γλώσσα του άλλου 
κράτους μέλους∙

Or. fr

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσκομίζει στην αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο στοιχείο α), μαζί με την εν 
λόγω κοινοποίηση, αντίγραφο της αίτησης 
για την έγκριση του προγράμματος 
αναπαραγωγής που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1.

β) προσκομίζει στην αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο στοιχείο α), μαζί με την εν 
λόγω κοινοποίηση, αντίγραφο της αίτησης 
για την έγκριση του προγράμματος 
αναπαραγωγής που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος -1α, στην επίσημη 
γλώσσα του κράτους μέλους που 
αναφέρεται στο στοιχείο α).

Or. fr

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου μπορεί, εντός 90 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης 

2. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου μπορεί, εντός 90 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης 
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που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, 
να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης για την 
επί του εδάφους της διενέργεια 
προγράμματος αναπαραγωγής από ένωση 
εκτροφέων που έχει αναγνωριστεί από την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, σε περίπτωση που:

που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, 
να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης για την 
επί του εδάφους της διενέργεια 
προγράμματος αναπαραγωγής από ένωση 
εκτροφέων που έχει αναγνωριστεί από την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος -1α, σε περίπτωση που:

Or. fr

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η έγκριση ενός επιπλέον προγράμματος 
αναπαραγωγής θα κατακερμάτιζε τον 
πληθυσμό των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής που διατίθενται στο εν 
λόγω κράτος μέλος σε βαθμό που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ή τη γενετική ποικιλομορφία 
της συγκεκριμένης φυλής.

β) η έγκριση ενός προγράμματος 
αναπαραγωγής θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη βελτίωση, τη διαφοροποίηση, 
τη διατήρηση ή τη γενετική ποικιλομορφία 
της συγκεκριμένης φυλής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους συνεκτικότητα για τα προγράμματα αναπαραγωγής όταν 
υπάρχουν περισσότερα του ενός για την ίδια φυλή. Σε αντίθετη περίπτωση απειλούνται τόσο η 
ομοιογένεια των ζώων της φυλής όσο και οι στόχοι της αναπαραγωγής όπως τους έχουν θέσει 
οι εκτροφείς.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον η αρμόδια αρχή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σκοπεύει να 
αρνηθεί την έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ενημερώνει την Επιτροπή 

5. Εφόσον η αρμόδια αρχή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) αρνηθεί την 
έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την 
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σχετικά με την πρόθεσή της να αρνηθεί 
την έγκριση, την οποία συνοδεύει με 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

άρνηση αυτή.

Or. fr

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που οι κανόνες μιας 
ένωσης εκτροφέων ή επιχείρησης 
αναπαραγωγής προβλέπουν τη συμμετοχή 
υπό την ιδιότητα του μέλους, οι εκτροφείς 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

διαγράφεται

a) για την απόκτηση της ιδιότητας του 
μέλους μιας τέτοιας ένωσης εκτροφέων ή 
επιχείρησης αναπαραγωγής·
b) για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής εντός του πεδίου 
εφαρμογής και της γεωγραφικής έκτασης 
των δραστηριοτήτων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
το άρθρο 9.

Or. fr

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που οι κανόνες μιας 
ένωσης εκτροφέων ή επιχείρησης 
αναπαραγωγής δεν προβλέπουν τη 
συμμετοχή υπό την ιδιότητα του μέλους, 
οι εκτροφείς που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 

2. Οι εκτροφείς που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 9 έχουν 
πρόσβαση χωρίς διάκριση σε όλες τις 
υπηρεσίες που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα αναπαραγωγής.
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παράγραφος 1 ή το άρθρο 9 έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση:

α) για την εγγραφή των καθαρόαιμων 
ζώων αναπαραγωγής τους στο κύριο 
τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής που 
έχει καταρτιστεί για τη φυλή από την 
ένωση εκτροφέων, σύμφωνα με το άρθρο 
17 παράγραφος 1·
β) για την καταγραφή των ζώων τους σε 
συμπληρωματικό τμήμα του βιβλίου 
αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί για 
τη φυλή από την ένωση εκτροφέων, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3·
γ) για την καταχώριση των υβριδικών 
χοίρων αναπαραγωγής τους στο 
γενεαλογικό μητρώο που έχει καταρτιστεί 
για τη διασταύρωση από την επιχείρηση 
αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 24·
δ) για τη συμμετοχή τους σε έλεγχο της 
απόδοσης και γενετική αξιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 27·
ε) για τη χορήγηση ζωοτεχνικού 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφοι 1 και 2.

Or. fr

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 2α. Σε περίπτωση που ο κανονισμός μιας 
ένωσης εκτροφέων ή επιχείρησης 
αναπαραγωγής προβλέπει συμμετοχή υπό 
την ιδιότητα μέλους:
α) οι εκτροφείς μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω ένωση 
ή επιχείρηση· 
β) οι εκτροφείς μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής εντός του πεδίου 
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εφαρμογής και της γεωγραφικής έκτασης 
των δραστηριοτήτων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
το άρθρο 9·
γ) οι εκτροφείς συμμετέχουν χωρίς 
διακρίσεις στο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής εντός του πεδίου 
εφαρμογής και της γεωγραφικής έκτασης 
των δραστηριοτήτων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
το άρθρο 9.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της νέας αυτής παραγράφου είναι να καταστούν σαφή τα δικαιώματα των εκτροφέων σε 
περίπτωση που αυτοί συμμετέχουν με την ιδιότητα του μέλους. Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα 
αυτά πρέπει να περιορίζονται στους εκτροφείς που βρίσκονται στη γεωγραφικη ζώνη 
δραστηριοτήτων της ένωσης εκτροφέων· και οι εκτροφείς πρέπει να έχουν πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εκτροφείς έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν το βιβλίο αναπαραγωγής ή το 
γενεαλογικό μητρώο στο οποίο επιθυμούν 
να εγγράψουν ή να καταχωρίσουν τα ζώα 
αναπαραγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 19 
και 24.

3. Οι εκτροφείς έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν το βιβλίο αναπαραγωγής ή το 
ζωοτεχνικό μητρώο στο οποίο επιθυμούν 
να εγγράψουν ή να καταχωρίσουν τα ζώα 
αναπαραγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 19 
και 24, αφ’ ης στιγμής το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής που συνδέεται με το 
βιβλίο αναπαραγωγής ή το ζωοτεχνικό 
μητρώο έχει εγκριθεί από το κράτος 
μέλος των εν λόγω εκτροφέων σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή με το 
άρθρο 9.

Or. fr



PR\1062617EL.doc 35/97 PE557.277v01-00

EL

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 3α. Οι εκτροφείς που μετακινούν τα ζώα 
τους σε εκμεταλλεύσεις εκτός της 
γεωγραφικής ζώνης στην οποία η ένωση 
εκτροφέων ή η επιχείρηση αναπαραγωγής 
εφαρμόζει το πρόγραμμα αναπαραγωγής 
που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1, μπορούν να έχουν 
εγγεγραμμένα τα ζώα τους στο 
γενεαλογικό βιβλίο που τηρεί η 
συγκεκριμένη ένωση εκτροφέων 
σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει 
θεσπίσει η εν λόγω ένωση εκτροφέων ή η 
επιχείρηση αναπαραγωγής όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι μέρος 1, 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο ii.

Or. fr

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11
Δικαιώματα των εκτροφέων που 

προσβάλουν απόφαση η οποία 
λαμβάνεται από ένωση εκτροφέων

1. Οι εκτροφείς μπορούν να κάνουν 
χρήση των μέτρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 13, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ισχυρίζονται ότι η ένωση 
εκτροφέων έχει αρνηθεί ή απορρίψει 
αδικαιολόγητα ένα από τα ακόλουθα:
α) αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1·
β) αίτηση για την εγγραφή καθαρόαιμου 
ζώου αναπαραγωγής στο κύριο τμήμα 

διαγράφεται
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βιβλίου αναπαραγωγής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 19·
γ) αίτηση για την καταγραφή ζώου σε 
συμπληρωματικό τμήμα του βιβλίου 
αναπαραγωγής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 3·
δ) την αποδοχή καθαρόαιμου ζώου 
αναπαραγωγής για:

i) αναπαραγωγή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 21· ή
ii) τεχνητή σπερματέγχυση, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1·

ε) την αποδοχή καθαρόαιμου ζώου 
αναπαραγωγής ή του σπέρματός του για 
επίσημο έλεγχο της απόδοσης και 
γενετική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2·
στ) την αποδοχή των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου απόδοσης και της γενετικής 
αξιολόγησης που διενεργούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 27.
2. Οι εκτροφείς μπορούν να κάνουν 
χρήση των μέτρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 13, στις περιπτώσεις που 
ισχυρίζονται ότι μια ένωση εκτροφέων 
παρέλειψε να διενεργήσει έλεγχο της 
απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 27.

Or. fr

(Το άρθρο 11 διαγράφεται εξ ολοκλήρου)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την άσκηση προσφυγής μεταξύ ενός ή πολλών εκτροφέων και μιας ένωσης 
εκτροφέων προβλέπονται ήδη στο εθνικό δίκαιο.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12
Δικαιώματα των εκτροφέων που 

προσβάλουν απόφαση η οποία 
λαμβάνεται από επιχείρηση 

αναπαραγωγής
1. Οι εκτροφείς μπορούν να κάνουν 
χρήση των μέτρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 13, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ισχυρίζονται ότι επιχείρηση 
αναπαραγωγής έχει αρνηθεί ή απορρίψει 
αδικαιολόγητα ένα από τα ακόλουθα:
α) αίτηση για την καταχώριση υβριδικού 
χοίρου αναπαραγωγής σε γενεαλογικό 
μητρώο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
24·
β) την αποδοχή υβριδικού χοίρου 
αναπαραγωγής για τεχνητή 
σπερματέγχυση, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 1·
γ) την αποδοχή υβριδικού χοίρου 
αναπαραγωγής ή του σπέρματός του για 
έλεγχο της απόδοσης, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 2·
δ) την αποδοχή των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου απόδοσης που διενεργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 27.
2. Οι εκτροφείς μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 13, στις 
περιπτώσεις που ισχυρίζονται ότι μια 
επιχείρηση αναπαραγωγής παρέλειψε να 
διενεργήσει έλεγχο της απόδοσης ή 
γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 27. 

διαγράφεται

Or. fr

(Το άρθρο 12 διαγράφεται εξ ολοκλήρου)
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την άσκηση προσφυγής μεταξύ ενός ή πολλών εκτροφέων και μιας ένωσης 
εκτροφέων προβλέπονται ήδη στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13
Μέτρα στη διάθεση των εκτροφέων που 

προσβάλλουν απόφαση η οποία 
λαμβάνεται από ένωση εκτροφέων ή 

επιχείρηση αναπαραγωγής
1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 11 και 12, οι εκτροφείς έχουν τη 
δυνατότητα:
α) να ζητήσουν τη γνώμη ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα·
β) να ασκήσουν προσφυγή κατά των 
απορριπτικών αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ή κατά 
των αποτελεσμάτων του έλεγχου της 
απόδοσης και της γενετικής αξιολόγησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 2, εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της άρνησης ή 
των αποτελεσμάτων από την ένωση 
εκτροφέων ή την επιχείρηση 
αναπαραγωγής.
2. Στην αίτηση προσφυγής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), ο εκτροφέας περιγράφει τα 
πραγματικά περιστατικά και τους λόγους, 
επικαλούμενος, κατά περίπτωση, τη 
γνωμοδότηση του ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), βάσει των 
οποίων θεωρεί ότι:
α) η άρνηση της ένωσης εκτροφέων ή της 
επιχείρησης αναπαραγωγής δεν 

διαγράφεται
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συμβιβάζεται με τα άρθρα 19, 21, 23, 27, 
28, 30 ή 32· ή
β) τα αποτελέσματα του ελέγχου 
απόδοσης και της γενετικής αξιολόγησης 
δεν έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 
27.

Or. fr

(Το άρθρο 13 διαγράφεται εξ ολοκλήρου)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την άσκηση προσφυγής μεταξύ ενός ή πολλών εκτροφέων και μιας ένωσης 
εκτροφέων προβλέπονται ήδη στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14
Διευθέτηση των διαφορών

1. Όταν μια ένωση εκτροφέων ή 
επιχείρηση αναπαραγωγής απορρίπτει 
την προσφυγή που έχει ασκήσει 
εκτροφέας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
13 παράγραφος 1 στοιχείο β), ενημερώνει 
τον εκτροφέα και την αρμόδια αρχή που 
αναγνώρισε την εν λόγω ένωση 
εκτροφέων ή επιχείρηση αναπαραγωγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, 
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της 
απόφασής της να απορρίψει την 
προσφυγή.
2. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 9 
μπορεί να ανατρέψει την απόφαση της 
ένωσης εκτροφέων ή της επιχείρησης 
αναπαραγωγής, εφόσον κρίνει ότι η 
απόφαση αυτή δεν συμβιβάζεται με τα 
άρθρα 19, 21, 23, 27, 28, 30 ή 32.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
προβλέπεται διαδικασία προσφυγής και 

διαγράφεται
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ότι οι αποφάσεις επί των προσφυγών 
εκδίδονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση ενός 
ειδικού δικαστηρίου αρμόδιου να 
ανατρέπει τις αποφάσεις ένωσης 
εκτροφέων ή επιχείρησης αναπαραγωγής, 
στις περιπτώσεις που το δικαστήριο 
κρίνει ως αδικαιολόγητη την απορριπτική 
απόφαση ένωσης εκτροφέων ή 
επιχείρησης αναπαραγωγής επί 
προσφυγής εκτροφέα.

Or. fr

(Το άρθρο 14 διαγράφεται εξ ολοκλήρου)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την άσκηση προσφυγής μεταξύ ενός ή πολλών εκτροφέων και μιας ένωσης 
εκτροφέων προβλέπονται ήδη στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1α. Οι ενώσεις εκτροφέων ή οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής μπορούν να 
αποκλείσουν τους εκτροφείς από τη 
συμμετοχή τους σε πρόγραμμα 
αναπαραγωγής σε περίπτωση που αυτοί 
δεν τηρούν τους κανόνες του 
προγράμματος αναπαραγωγής.

Or. fr
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποκλείει τη συμμετοχή σε εκτροφείς, 
στις περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές 
απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό, 
σύμφωνα με το σημείο 3 στοιχείο ε) του 
μέρους 1 του παραρτήματος I.

β) αποκλείει τη συμμετοχή σε εκτροφείς, 
στις περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές 
απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό 
που προβλέπεται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και, 
εφόσον απαιτείται, την επίλυση των 
διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν 
μεταξύ των εκτροφέων, καθώς και μεταξύ 
των εκτροφέων και της ένωσης εκτροφέων 
ή της επιχείρησης αναπαραγωγής κατά τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 1 ή με 
το άρθρο 9, σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 14 
παράγραφος 3 από το κράτος μέλος στο 
οποίο προκύπτει η διαφορά και με τους 
κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 3 
του μέρους 1 του παραρτήματος I.

3. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και, 
εφόσον απαιτείται, την επίλυση των 
διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν 
μεταξύ των εκτροφέων, καθώς και μεταξύ 
των εκτροφέων και της ένωσης εκτροφέων 
ή της επιχείρησης αναπαραγωγής κατά τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 1 ή με 
το άρθρο 9, σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος 1 
σημείο 3 στοιχείο στ).

Or. fr
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω κριτήρια και διαδικασίες 
μπορεί να απαιτούν την υποβολή του 
καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής σε 
έλεγχο της απόδοσης ή γενετική 
αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
27 ή όπως καθορίζεται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1, 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση που 
περιγράφεται στο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής το οποίο έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
το άρθρο 9 πριν από την εγγραφή του σε 
μια συγκεκριμένη κλάση του κύριου 
τμήματος.

Τα εν λόγω κριτήρια και διαδικασίες 
μπορεί να απαιτούν την υποβολή του 
καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής σε 
έλεγχο της απόδοσης ή γενετική 
αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
27 ή σε οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση που 
περιγράφεται στο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής το οποίο έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
το άρθρο 9 πριν από την εγγραφή του σε 
μια συγκεκριμένη κλάση του κύριου 
τμήματος.

Or. fr

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενώσεις εκτροφέων μπορούν, πέραν 
του κυρίου τμήματος που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
να καταρτίζουν ένα ή περισσότερα 
συμπληρωματικά τμήματα του βιβλίου 
αναπαραγωγής για τα ζώα του ίδιου είδους 
που δεν είναι επιλέξιμα για εγγραφή στο 
κύριο τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
ζώα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 
20 παράγραφος 1, και ότι οι κανόνες της 
ένωσης εκτροφέων επιτρέπουν να 
εγγράφονται στο κύριο τμήμα οι απόγονοι 
των ζώων αυτών σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται:

3. Οι ενώσεις εκτροφέων μπορούν, πέραν 
του κυρίου τμήματος που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
να καταρτίζουν ένα ή περισσότερα 
συμπληρωματικά τμήματα του βιβλίου 
αναπαραγωγής για τα ζώα του ίδιου είδους 
που δεν είναι επιλέξιμα για εγγραφή στο 
κύριο τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
ζώα πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος 1, 
κεφάλαιο ΙΙΙ, σημεία 1 και 2, και ότι οι 
κανόνες της ένωσης εκτροφέων επιτρέπουν 
να εγγράφονται στο κύριο τμήμα οι 
απόγονοι των ζώων αυτών σύμφωνα με 
τους κανόνες που καθορίζονται:
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Or. fr

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 για τις τροποποιήσεις των 
απαιτήσεων για την εγγραφή των 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής στο 
κύριο τμήμα των βιβλίων αναπαραγωγής 
που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι και ΙΙ 
του μέρους 1 του παραρτήματος II.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 για τις τροποποιήσεις των 
προϋποθέσεων για την καταγραφή των 
ζώων σε συμπληρωματικά τμήματα των 
βιβλίων αναπαραγωγής που καθορίζονται 
στο κεφάλαιο ΙΙΙ του μέρους 1 του 
παραρτήματος II.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενώσεις εκτροφέων δεν αποκλείουν 
για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους, 
πέραν εκείνων που απορρέουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 19, τη χρήση των 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που 
είναι εγγεγραμμένα στο κύριο τμήμα του 
βιβλίου αναπαραγωγής τους για 
αναπαραγωγή με τις ακόλουθες τεχνικές 
αναπαραγωγής:

1. Οι ενώσεις εκτροφέων δεν αποκλείουν 
για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους, 
πέραν εκείνων που απορρέουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 19 και του άρθρου 
27, τη χρήση των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα 
στο κύριο τμήμα του βιβλίου 
αναπαραγωγής τους για αναπαραγωγή με 
τις ακόλουθες τεχνικές αναπαραγωγής:

Or. fr

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συλλογή σπέρματος από ζώα 
αναπαραγωγής που έχουν υποβληθεί, κατά 
περίπτωση, σε έλεγχο της απόδοσης και σε 
γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 27 ή κατά τα οριζόμενα στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1∙

γ) συλλογή σπέρματος από ζώα 
αναπαραγωγής που έχουν υποβληθεί, κατά 
περίπτωση, σε έλεγχο της απόδοσης και σε 
γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 27·

Or. fr

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
μία ένωση εκτροφέων που τηρεί 
γενεαλογικό βιβλίο καθαρόαιμων 
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ιπποειδών ή ονοειδών αναπαραγωγής, 
μπορεί για τις ανάγκες του προγράμματος 
αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί από την 
αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1, ή προκειμένου να 
διαφυλάξει την γενετική ποικιλότητα της 
φυλής, να περιορίσει ή να απαγορεύσει:
α) την αποδοχή για αναπαραγωγή ζώων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους·
β) την χρήση μιας ή περισσότερων 
τεχνικών αναπαραγωγής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 
καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που 
είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό της 
βιβλίο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1, η τεχνητή γονιμοποίηση δεν είναι 
δυνατόν να απαγορευτεί παρά μόνον εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις ελέγχου της 
απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση των ιπποειδών, ο παρών κανονισμός 
οφείλει να επιτρέπει την επιλογή μεθόδων αναπαραγωγής από την ένωση εκτροφέων στο 
πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τα κριτήρια για:

διαγράφεται

α) την αποδοχή καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής για αναπαραγωγή·
β) τη συλλογή και τη χρήση του 
αναπαραγωγικού υλικού των 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής για 
σκοπούς αναπαραγωγής.

Or. fr



PE557.277v01-00 46/97 PR\1062617EL.doc

EL

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενώσεις εκτροφέων απαιτούν την 
ταυτοποίηση των καθαρόαιμων βοοειδών 
αναπαραγωγής και των αρσενικών 
καθαρόαιμων αιγοπροβάτων 
αναπαραγωγής που ανήκουν σε 
γαλακτοπαραγωγικές φυλές μέσω 
ανάλυσης της ομάδας αίματος ή με 
οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που 
παρέχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό 
βεβαιότητας, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
για:

1. Οι ενώσεις εκτροφέων απαιτούν την 
ταυτοποίηση των καθαρόαιμων βοοειδών, 
ή αιγοπροβάτων αναπαραγωγής και των 
καθαρόαιμων αρσενικών χοίρων 
αναπαραγωγής μέσω ανάλυσης της 
ομάδας αίματος, μέσω αναλύσεων 
μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού 
(SNP) και μικροδορυφόρων ή με 
οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που 
παρέχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό 
βεβαιότητας, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
για:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο των ζώων αναπαραγωγής που αναφέρονται εδώ. Εξάλλου, οι 
αναλύσεις μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού (SNP) και μικροδορυφόρων πρέπει επίσης να 
αναφερθούν ρητώς ως μέθοδος αναφοράς.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή ενσωματώνει την εξέλιξη 
των μεθόδων προσδιορισμού με βάση τις 
εργασίες της ICAR και της ISAG 
(International Society of Animal Genetics 
- Διεθνής οργάνωση γενετικής των 
ζώων).

Or. fr
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Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή 
ευρωπαϊκού συνδέσμου ενώσεων 
εκτροφέων για τα καθαρόαιμα ζώα των εν 
λόγω ειδών, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να εγκρίνει τις 
μεθόδους εξακρίβωσης της ταυτότητας 
των καθαρόαιμων βοοειδών 
αναπαραγωγής και των αρσενικών 
καθαρόαιμων αιγοπροβάτων 
αναπαραγωγής που ανήκουν σε 
γαλακτοπαραγωγικές φυλές, οι οποίες 
παρέχουν τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό 
βεβαιότητας με την ανάλυση της ομάδας 
αίματος των εν λόγω καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνικές εξελίξεις και τις συστάσεις των 
ευρωπαϊκών κέντρων αναφοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 31.

2. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή 
ευρωπαϊκού συνδέσμου ενώσεων 
εκτροφέων για τα καθαρόαιμα ζώα των εν 
λόγω ειδών, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να εγκρίνει τις 
μεθόδους εξακρίβωσης της ταυτότητας 
των ζώων αναπαραγωγής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία 
παρέχουν τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό 
βεβαιότητας με την ανάλυση της ομάδας 
αίματος των εν λόγω καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνικές εξελίξεις και τις συστάσεις των 
ευρωπαϊκών κέντρων αναφοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 31.

Or. fr

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 2α. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ενός 
καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής και 
του αναπαραγωγικού υλικού του σε 
περίπτωση που η εν λόγω χρήση 
ενδέχεται να υπονομεύσει τη βελτίωση, τη 
διαφοροποίηση, τη διατήρηση και τη 
γενετική ποικιλότητα της φυλής αυτής.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για υλικοτεχνικούς λόγους, ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η συλλογή και αποθήκευση 
αναπαραγωγικού υλικού χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους σε επίσημα 
αναγνωρισμένο κέντρο εμπορίας ζώων εντός της Ένωσης. Τούτες οι περιπτώσεις γίνονται 
αποκλειστικά και μόνο για λόγους διατήρησης ή γενετικής ποικιλομορφίας και εφόσον τα εν 
λόγω προϊόντα χρησιμοποιούνται στην εθνική επικράτεια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
κάτι που σημαίνει ότι δεν προορίζονται για εμπορία και δεν χρειάζονται συνεπώς επίσημη 
έγκριση.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, 
η αρμόδια αρχή μπορεί, όταν το απαιτεί η 
διατήρηση ή η γενετική ποικιλότητα μιας 
φυλής και για περιορισμένη χρήση στην 
επικράτεια του κράτους μέλους, να 
επιτρέψει τη συλλογή, την επεξεργασία 
και την αποθήκευση αναπαραγωγικού 
υλικού των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής, για τους σκοπούς των 
παραγράφων 1 και 2, από ένα κέντρο 
συλλογής και αναπαραγωγής εμβρύων 
που δεν τυχάνουν επίσημης αναγνώρισης 
με σκοπό την ανταλλαγή του 
εμπορεύματος αυτού εντός της Ένωσης, 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με την υγεία των ζώων, στο 
βαθμό που οι υγειονομικούς κανόνες 
επιτρέπουν τη μεταγενέστερη χρήση 
αναπαραγωγικού υλικού στην επικράτεια 
κράτους μέλους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για υλικοτεχνικούς λόγους, ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η συλλογή και αποθήκευση 
αναπαραγωγικού υλικού χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους σε επίσημα 
αναγνωρισμένο κέντρο εμπορίας ζώων εντός της Ένωσης. Τούτες οι περιπτώσεις γίνονται 
αποκλειστικά και μόνο για λόγους διατήρησης ή γενετικής ποικιλομορφίας και εφόσον τα εν 
λόγω προϊόντα χρησιμοποιούνται στην εθνική επικράτεια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
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κάτι που σημαίνει ότι δεν προορίζονται για εμπορία και δεν χρειάζονται συνεπώς επίσημη 
έγκριση.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71, σχετικά με τους όρους για 
την αποδοχή:

διαγράφεται

α) καθαρόαιμων ιπποειδών 
αναπαραγωγής ορισμένων φυλών για 
τεχνητή σπερματέγχυση και in vitro 
γονιμοποίηση ωοκυττάρων·
β) καθαρόαιμων ιπποειδών 
αναπαραγωγής ορισμένων φυλών και του 
αναπαραγωγικού υλικού τους για έλεγχο 
της απόδοσης και γενετική αξιολόγηση.

Or. fr

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 για τις τροποποιήσεις των 
απαιτήσεων για την καταχώριση 
υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής στα 
γενεαλογικά μητρώα που καθορίζονται 
στο μέρος 2 του παραρτήματος II.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συλλογή και χρήση του σπέρματος ζώων 
αναπαραγωγής τα οποία υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο της απόδοσης και γενετική 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 27 ή τα 
οποία αναφέρεται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 28ν παράγραφος 1·

γ) συλλογή και χρήση του σπέρματος ζώων 
αναπαραγωγής τα οποία υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο της απόδοσης και γενετική 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 27·

Or. fr

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τα κριτήρια για:

διαγράφεται

α) την αποδοχή των υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής εκ μέρους επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής για σκοπούς 
αναπαραγωγής·
β) τη συλλογή και χρήση σπέρματος, 
ωοκυττάρων ή εμβρύων υβριδικών 
χοίρων αναπαραγωγής για σκοπούς 
αναπαραγωγής.

Or. fr
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τις προϋποθέσεις 
για την αποδοχή των υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής για τεχνητή 
σπερματέγχυση και έλεγχο.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το 
οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 9 απαιτεί τη 
διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και 
γενετικής αξιολόγησης για την κατάταξη 
των καθαρόαιμων ιπποειδών 
αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής, 
καθώς και για αποδοχή για αναπαραγωγή 
των αρσενικών ιπποειδών αναπαραγωγής 
και του σπέρματος αυτών, οι ενώσεις 
εκτροφέων διασφαλίζουν ότι ο εν λόγω 
έλεγχος απόδοσης και η γενετική 
αξιολόγηση πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τους ακόλουθους κανόνες, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα I:

2. Όταν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το 
οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 9 απαιτεί τη 
διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και 
γενετικής αξιολόγησης για την κατάταξη 
των καθαρόαιμων ιπποειδών ή ονοειδών 
αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής, 
καθώς και για αποδοχή για αναπαραγωγή 
ζώων αναπαραγωγής και του 
αναπαραγωγικού τους υλικού, οι ενώσεις 
εκτροφέων διασφαλίζουν ότι ο εν λόγω 
έλεγχος απόδοσης και η γενετική 
αξιολόγηση πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τους ακόλουθους κανόνες, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα I:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά και στα ονοειδή. Εξάλλου, η δυνατότητα να θεσπιστεί έλεγχος 
απόδοσης και «γενετικής αξιολόγησης» εν όψει αποδοχής προς αναπαραγωγή πρέπει να 
επεκταθεί στις φοράδες. Ο τρόπος αυτός αναπαραγωγής είναι βασικός για ορισμένες ενώσεις 
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εκτροφέων.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τους κανόνες για 
τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική 
αξιολόγηση και, εάν είναι απαραίτητο, για 
την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ώστε να λαμβάνει υπόψη:

διαγράφεται

α) την επιστημονική πρόοδο·
β) τις τεχνικές εξελίξεις·
γ) τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 
ή
δ) την ανάγκη προστασίας αξιόλογων 
γενετικών πόρων.

Or. fr

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
στοιχείο α), η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
ενιαίους κανόνες για τον έλεγχο της 
απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, 
καθώς και για την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων τους.

2. Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
στοιχείο α), η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
ενιαίους κανόνες για τον έλεγχο της 
απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, για 
άλλα είδη εκτός των ιπποειδών και των 
χοίρων, καθώς και για την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων τους, βασιζόμενη στις 
εργασίες της ICAR.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τα ιπποειδή, ο έλεγχος της απόδοσης και η γενετική αξιολόγηση εξαρτώνται από το 
εκάστοτε γενεαλογικό δέντρο και τους σχετικούς σκοπούς της αναπαραγωγής.  Επειδή οι σκοποί 
ποικίλλουν, δεν ενδείκνυται η ομογενοποίηση των κανόνων.  Ούτε για τους χοίρους δεν είναι 
επιθυμητή η ομογενοποίηση διότι ο έλεγχος της απόδοσης και η γενετική αξιολόγηση αποτελούν 
ουσιώδη στρατηγικά συστατικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα των ενώσεων εκτροφέων ή 
των επιχειρήσεων αναπαραγωγής.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής ορίζουν, 
εφόσον είναι απαραίτητο για την 
εκτέλεση του προγράμματος 
αναπαραγωγής τους το οποίο έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
με το άρθρο 9, τον φορέα που διενεργεί 
τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική 
αξιολόγηση των ζώων αναπαραγωγής 
που προβλέπονται στο άρθρο 27.

1. Για την αποδοχή προς αναπαραγωγή 
των αρσενικών ζώων αναπαραγωγής και 
του αναπαραγωγικού υλικού τους και 
όταν η εκτέλεση του προγράμματος 
αναπαραγωγής τους το οποίο έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
με το άρθρο 9 απαιτεί ενέργειες ελέγχου 
της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης, 
οι ενώσεις εκτροφέων και οι επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής οφείλουν:
α) να προβαίνουν οι ίδιες σε αυτές τις 
ενέργειες, ή
β) να ορίζουν τρίτο φορέα στον οποίο να 
ανατίθενται οι ενέργειες αυτές.
(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στο 
σύνολο του υπό εξέταση νομοθετικού 
κειμένου· η έγκρισή της απαιτεί τεχνικές 
προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. fr
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν:

2. Οι ενώσεις εκτροφέων ή οι 
επιχειρήσεις απαραγωγής που αναθέτουν 
τη διεξαγωγή ελέγχων της απόδοσης και 
γενετικής αξιολόγησης στους φορείς που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β), πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 παράγραφος 2.
Οι φορείς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) οφείλουν:

Or. fr

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είτε να λειτουργούν ως εξειδικευμένες 
μονάδες υπό την ευθύνη μιας ένωσης 
εκτροφέων ή επιχείρησης αναπαραγωγής∙

α) είτε να λειτουργούν ως εξειδικευμένες 
μονάδες υπό την ευθύνη μιας ένωσης 
εκτροφέων ή επιχείρησης αναπαραγωγής, 
υπό την προϋπόθεση της αναγνώρισης 
από το κέντρο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται στο 
άρθρο 31 ή της πιστοποίησης σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO από έναν ανεξάρτητο 
φορέα·

Or. fr
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είτε να εξουσιοδοτούνται από την 
αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής.

β) είτε να εξουσιοδοτούνται από την 
αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις 
του παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των φορέων που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1

Υποχρεώσεις των ενώσεων εκτροφέων, 
των επιχειρήσεων αναπαραγωγής και 

τρίτων φορέων που διενεργούν ελέγχους 
της απόδοσης ή γενετικής αξιολόγησης

Or. fr

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς που ορίζονται από τις 
ενώσεις εκτροφέων ή τις επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1, παρέχουν, 
κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής που 
προβαίνουν σε ενέργειες ελέγχου της 
απόδοσης ή γενετικής αξιολόγησης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ή οι τρίτοι φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο β), παρέχουν, κατόπιν αιτήματος 
της αρμόδιας αρχής, τις ακόλουθες 
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πληροφορίες:

Or. fr

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ταυτότητα της ένωσης εκτροφέων 
ή της επιχείρησης αναπαραγωγής που 
τους έχει ορίσει, καθώς και της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2 στοιχείο β)∙

β) σε περίπτωση ενώσεων εκτροφέων και 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής που έχουν 
αναθέσει τις ενέργειες αυτές σε τρίτο 
φορέα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο β), την ταυτότητα 
του εν λόγω φορέα·

Or. fr

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς που ορίζονται από τις ενώσεις 
εκτροφέων ή τις επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1, πρέπει να 
δημοσιοποιούν και να επικαιροποιούν τα 
αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης 
των ζώων αναπαραγωγής, των οποίων το 
σπέρμα χρησιμοποιείται για τεχνητή 
σπερματέγχυση.

2. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής που 
προβαίνουν σε ενέργειες ελέγχου της 
απόδοσης ή της γενετικής αξιολόγησης 
καθώς και οι τρίτοι φορείς που ορίζονται 
από τις ενώσεις εκτροφέων ή τις 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο β), πρέπει να δημοσιοποιούν και 
να επικαιροποιούν τα αποτελέσματα της 
γενετικής αξιολόγησης των ζώων 
αναπαραγωγής, των οποίων το σπέρμα 
χρησιμοποιείται για τεχνητή 
σπερματέγχυση.

Or. fr
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 2α. Οι τρίτοι φορείς που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο β) κοινοποιούν στις ενώσεις 
εκτροφέων και στις επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής που τους όρισαν όσες 
πληροφορίες προτίθενται να διαβιβάσουν 
στις δημόσιες αρχές σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. fr

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 2β. Εάν, βάσει των πληροφοριών που 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώσουν ότι οι έλεγχοι της 
απόδοσης ή η γενετική αξιολόγηση δεν 
έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις 
καθιερωμένες ζωοτεχνικές αρχές, 
μπορούν να αναστείλουν το εγκριθέν 
πρόγραμμα αναπαραγωγής. Η αναστολή 
αυτή τερματίζεται όταν η ένωση 
εκτροφέων, η επιχείριση αναπαραγωγής ή 
ο τρίτος φορέας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), εφαρμόσουν 
διορθωτικά μέτρα.

Or. fr
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και, όπου 
απαιτείται, σχετικά με τις τροποποιήσεις 
στο περιεχόμενο των ζωοτεχνικών 
πιστοποιητικών που προβλέπονται στο 
παράρτημα V.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τις τροποποιήσεις, 
όπου απαιτείται, στο περιεχόμενο των 
ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που 
προβλέπονται στο παράρτημα V, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη:

α) η επιστημονική πρόοδος·
β) οι τεχνικές εξελίξεις·
γ) η αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·
δ) η ανάγκη προστασίας των γενετικών 
πόρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη πρέπει να προσδιοριστεί.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ζωοτεχνικοί και γενεαλογικοί κανόνες για 

το εμπόριο καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής άλλων ειδών

Άρθρο 35
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 

αρμοδιότητες σχετικά με τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
για το εμπόριο των καθαρόαιμων ζώων 

διαγράφεται
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αναπαραγωγής που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο θ) σημείο iii) και του 

αναπαραγωγικού υλικού τους
1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
για το εμπόριο των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο θ) σημείο iii) και του 
αναπαραγωγικού υλικού τους, όποτε αυτό 
είναι απαραίτητο είτε για τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς είτε για την 
προστασία αξιόλογων γενετικών πόρων, 
όσον αφορά:
α) την αναγνώριση των ενώσεων 
εκτροφέων·
β) την έγκριση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής·
γ) τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των 
εν λόγω καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής·
δ) την αποδοχή, από ενώσεις εκτροφέων, 
των εν λόγω καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, 
τεχνητή σπερματέγχυση και συλλογή και 
χρήση του αναπαραγωγικού υλικού τους·
ε) τις μεθόδους ελέγχου της απόδοσης και 
γενετικής αξιολόγησης των εν λόγω 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·
στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα ζωοτεχνικά 
πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να 
συνοδεύουν τα καθαρόαιμα ζώα 
αναπαραγωγής.
2. Εφόσον η Επιτροπή έχει εκδώσει τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή καταρτίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, υποδείγματα εντύπων των 
ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ) του παρόντος άρθρου, για τα 
καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) 



PE557.277v01-00 60/97 PR\1062617EL.doc

EL

σημείο iii) και το σπέρμα, τα ωοκύτταρα 
και τα έμβρυά τους.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπόλοιπα είδη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μόνο μέσω 
συναπόφασης.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αναγνώριση και την εποπτεία 
ενώσεων εκτροφέων και επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 4 ή καθορίζονται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1∙

α) την αναγνώριση των ενώσεων 
εκτροφέων και επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 4 καθώς και τους επίσημους 
ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 46·

Or. fr

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την έγκριση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής των ενώσεων εκτροφέων 
και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 ή καθορίζεται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1·

β) την έγκριση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής των ενώσεων εκτροφέων 
και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1·
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Or. fr

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εγγραφή των ζώων αναπαραγωγής 
σε βιβλία αναπαραγωγής και γενεαλογικά 
μητρώα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 19 
και 24 ή καθορίζεται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1·

γ) την εγγραφή των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής ή 
την καταχώριση υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής στα ζωοτεχνικά μητρώα∙

Or. fr

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την αποδοχή ζώων αναπαραγωγής για 
αναπαραγωγή, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 21 και 25 ή καθορίζεται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1∙

δ) την αποδοχή ζώων αναπαραγωγής για 
αναπαραγωγή, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 21 και 25·

Or. fr

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη χρήση αναπαραγωγικού υλικού για 
αναπαραγωγή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1 ή καθορίζεται 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

ε) τη χρήση αναπαραγωγικού υλικού για 
αναπαραγωγή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1·
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εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 1∙

Or. fr

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση σπέρματος για έλεγχο, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 
ή καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 35 παράγραφος 1∙

στ) τη χρήση σπέρματος για έλεγχο, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2·

Or. fr

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον έλεγχο της απόδοσης και τη 
γενετική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 27 ή καθορίζεται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

ζ) τον έλεγχο της απόδοσης και τη 
γενετική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 27.

Or. fr

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει διαγράφεται
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
για τις εισαγωγές στην Ένωση των ζώων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους, προκειμένου να λαμβάνει 
υπόψη τη συγκεκριμένη ζωοτεχνική 
κατάσταση που επικρατεί στην τρίτη 
χώρα καταγωγής ενός ζώου 
αναπαραγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VIII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Ζωοτεχνικοί και γενεαλογικοί όροι για το 
εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής και 

του αναπαραγωγικού υλικού τους
Άρθρο 45

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες και 
εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με 
τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς 

κανόνες για τις εισαγωγές στην Ένωση 
των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) 

σημείο (iii) και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 σχετικά με ειδικούς κανόνες 
για εισαγωγές στην Ένωση των 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) 
σημείο iii) και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο 
είτε για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς είτε για την προστασία αξιόλογων 
γενετικών πόρων, όσον αφορά:

διαγράφεται
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α) την καταγραφή των οργανισμών 
αναπαραγωγής·
β) τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των 
εν λόγω καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής 
που έχουν καταρτιστεί από ενώσεις 
εκτροφέων·
γ) την αποδοχή, από ενώσεις εκτροφέων, 
των εν λόγω καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, 
τεχνητή σπερματέγχυση και συλλογή και 
χρήση του αναπαραγωγικού υλικού τους·
δ) τις μεθόδους ελέγχου της απόδοσης 
και γενετικής αξιολόγησης των εν λόγω 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·
ε) τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο ζωοτεχνικό 
πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να 
συνοδεύει τα εν λόγω καθαρόαιμα ζώα 
αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό 
υλικό τους.
2. Εφόσον η Επιτροπή έχει εκδώσει τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή καταρτίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, υποδείγματα εντύπων των 
ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ) για τα καθαρόαιμα ζώα 
αναπαραγωγής που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο θ) σημείο iii) και το 
σπέρμα, τα ωοκύτταρα και τα έμβρυά 
τους.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπόλοιπα είδη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μόνο μέσω 
συναπόφασης.
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να 
δηλώνει μη συμμόρφωση.

δ) κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να 
δηλώνει μη συμμόρφωση προς τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επίσημοι έλεγχοι που 
πραγματοποιούνται πριν από την εμπορία 
ορισμένων ζώων αναπαραγωγής και του 
αναπαραγωγικού υλικού τους με σκοπό 
την έκδοση επίσημων πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων που απαιτούνται από τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
του παρόντος κανονισμού ως 
προϋπόθεση για την εμπορία ζώων 
αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού 
υλικού τους, διενεργούνται σύμφωνα με:

διαγράφεται

α) τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς 
κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό·
β) τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τα άρθρα 35 και 45.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν αναφέρει τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιούνται με σκοπό 
την έκδοση ζωοτεχνικών πιστοποιητικών. Η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών ανατίθεται 
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στις ενώσεις εκτροφέων.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να δημοσιεύει 
ή να δημοσιοποιεί με διαφορετικό τρόπο 
πληροφορίες σχετικά με τη αξιολόγηση 
μεμονωμένων ενώσεων εκτροφέων και 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής βασιζόμενη 
στην εκτίμηση της συμμόρφωσής τους με 
τα κριτήρια αξιολόγησης και στα 
αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) τα κριτήρια κατάταξης είναι 
αντικειμενικά, διαφανή και 
δημοσιοποιημένα·
β) έχουν θεσπιστεί κατάλληλες ρυθμίσεις 
για να διασφαλίζεται η συνέπεια και η 
διαφάνεια της διαδικασίας κατάταξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τις ενώσεις εκτροφέων δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος κατάταξής τους από την 
αρμόδια ρχή.  Οι ενώσεις εκτροφέων ήδη υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς όρους χάρη στην 
έγκρισή τους.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) των εγκαταστάσεων, των γραφείων και 
του εξοπλισμού των εκτροφέων, των 
ενώσεων εκτροφέων και των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των εκτροφέων, των 
ενώσεων εκτροφέων και των επιχειρήσεων 

αναπαραγωγής

Υποχρεώσεις των εκτροφέων, των 
ενώσεων εκτροφέων και των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής που αποτελούν αντικείμενο 

επίσημου ελέγχου και άλλων επίσημων 
δραστηριοτήτων

Or. fr

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις εγκαταστάσεις, τα γραφεία και 
τον εξοπλισμό τους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52
Ανάθεση αρμοδιοτήτων σχετικά με 

ειδικούς κανόνες για τους επίσημους 
ελέγχους και με τις ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβαίνει η αρμόδια αρχή όσον 
αφορά τα ζώα αναπαραγωγής και το 

αναπαραγωγικό υλικό τους

διαγράφεται
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1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 71 σχετικά με 
κανόνες:
α) για την εκτέλεση επίσημων ελέγχων σε 
ζώα αναπαραγωγής και το 
αναπαραγωγικό υλικό τους με σκοπό την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό·
β) για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει 
η αρμόδια αρχή, λαμβανομένων υπόψη 
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από 
την εκτέλεση των επίσημων ελέγχων.
2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
καθορίζουν:
α) τις ειδικές αρμοδιότητες και τα ειδικά 
καθήκοντα της αρμόδιας αρχής, επιπλέον 
εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 46 
έως 50·
β) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει, σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, ένα ή περισσότερα από τα 
μέτρα που προβλέπονται στις 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1 ή 
επιπλέον μέτρα από εκείνα που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Or. fr

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρμόδια αρχή («αιτούσα 
αρμόδια αρχή») κρίνει ότι, για την 
εκτέλεση ή την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των επίσημων ελέγχων, 

1. Όταν η αρμόδια αρχή («αιτούσα 
αρμόδια αρχή») κρίνει ότι, για την 
εκτέλεση ή την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των επίσημων ελέγχων, 
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απαιτείται η παροχή πληροφοριών από την 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
(«αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται 
το αίτημα»), υποβάλλει αιτιολογημένο 
αίτημα στην εν λόγω αρμόδια αρχή.

απαιτείται η παροχή πληροφοριών από την 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
(«αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται 
το αίτημα»), υποβάλλει αιτιολογημένο 
αίτημα στην εν λόγω αρμόδια αρχή. Η 
αρχή στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
υποχρεούται να παράσχει τη συνδρομή της.

Η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται 
το αίτημα, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση:
α) επιβεβαιώνει την παραλαβή του 
αιτιολογημένου αιτήματος και αναφέρει 
τον χρόνο που χρειάζεται για να παράσχει 
τις απαιτούμενες πληροφορίες·
β) διενεργεί τους επίσημους ελέγχους ή 
έρευνες που απαιτούνται για
i) να παράσχει στην αιτούσα αρμόδια 
αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
και τα πρωτότυπα έγγραφα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα αυτών·
ii) να επαληθεύσει, επί τόπου όπου 
απαιτείται, τη συμμόρφωση με τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό εντός της δικαιοδοσίας της.

Or. fr

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή και η αρμόδια αρχή 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι 
υπάλληλοι που ορίζονται από την πρώτη 
θα παρίστανται κατά τους επίσημους 
ελέγχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) 
σημείο i).

2. Η αιτούσα αρχή και η αρμόδια αρχή 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι 
υπάλληλοι που ορίζονται από την πρώτη 
θα παρίστανται κατά τους επίσημους 
ελέγχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
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Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπάλληλοι της 
αιτούσας αρμόδιας αρχής:
α) είναι σε θέση να επιδεικνύουν ανά 
πάσα στιγμή γραπτή εξουσιοδότηση στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία 
ταυτότητας και η επίσημη ιδιότητά τους·
β) έχουν πρόσβαση στις ίδιες 
εγκαταστάσεις και τα ίδια έγγραφα με τον 
παριστάμενο υπάλληλο της αρμόδιας 
αρχής στην οποία απευθύνεται το αίτημα, 
αποκλειστικά για τον σκοπό του 
διενεργούμενου ελέγχου·
γ) δεν μπορούν, με δική τους 
πρωτοβουλία, να ασκούν εξουσίες του 
ελέγχου που ανατίθενται σε υπαλλήλους 
της αρμόδιας αρχής στην οποία 
απευθύνεται το αίτημα.

Or. fr

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή που ειδοποιείται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1:

διαγράφεται

α) επιβεβαιώνει την παραλαβή της 
ειδοποίησης χωρίς καθυστέρηση·
β) δηλώνει εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης:
i) τις έρευνες που προτίθεται να 
διενεργήσει σχετικά με το περιστατικό μη 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1· ή
ii) τους λόγους για τους οποίους θεωρεί 
ότι δεν απαιτείται η διεξαγωγή 
οποιασδήποτε έρευνας.

Or. fr
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Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές που ενημερώνονται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, χωρίς 
καθυστέρηση:

διαγράφεται

α) επιβεβαιώνουν την παραλαβή της 
κοινοποίησης και αναφέρουν τις έρευνες 
που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν 
σχετικά με την περίπτωση της μη 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·
β) διερευνούν το θέμα, λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα και ενημερώνουν την 
αρμόδια αρχή σχετικά με τη φύση των 
ερευνών και των επίσημων ελέγχων που 
διενήργησαν, τις αποφάσεις που έλαβαν, 
καθώς και τους λόγους για τους οποίους 
έλαβαν τις εν λόγω αποφάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η κοινοποιούσα αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει λόγο 
να πιστεύει ότι οι έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν ή τα μέτρα που 
ελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές προς 
τις οποίες γίνεται η κοινοποίηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν 
διευθετούν επαρκώς την περίπτωση 
διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης, ζητεί 
από την αρμόδια αρχή προς την οποία 
γίνεται η κοινοποίηση να διενεργήσει 
συμπληρωματικούς επίσημους ελέγχους ή 
να λάβει συμπληρωματικά μέτρα.

διαγράφεται
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Στις περιπτώσεις αυτές:
α) οι αρμόδιες αρχές των δύο κρατών 
μελών αναζητούν τρόπους και μέσα για 
την εξεύρεση μιας κοινής προσέγγισης με 
στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση του 
περιστατικού μη συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων με τη 
διενέργεια κοινών επιτόπιων επίσημων 
ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2 και με το άρθρο 54 
παράγραφος 2·
β) ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε 
περίπτωση που δεν είναι σε θέση να 
συμφωνήσουν σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα.

Or. fr

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή αναφέρουν ότι οι 
δραστηριότητες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται:

α) οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή αναφέρουν ότι οι 
δραστηριότητες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην 
συμμορφώνονται προς τους ζωοτεχνικούς 
και γενεαλογικούς κανόνες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό:

Or. fr
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Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60
Γενικές υποχρεώσεις των αρμόδιων 

αρχών όσον αφορά τα μέτρα επιβολής 
της νομοθεσίας

1. Οι αρμόδιες αρχές, όταν ενεργούν 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, δίνουν 
προτεραιότητα στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εξάλειψη των 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ή την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους 
στο εμπόριο των ζώων αναπαραγωγής 
και του αναπαραγωγικού υλικού τους.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες 
μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές 
διενεργούν έρευνα προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν ή να εξαλειφθούν οι 
υπόνοιες αυτές.
3. Εφόσον απαιτείται για τους σκοπούς 
της, η έρευνα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνει την εκτέλεση 
εντατικότερων επίσημων ελέγχων σε ζώα 
αναπαραγωγής και στο αναπαραγωγικό 
υλικό τους, καθώς και σε εκτροφείς, 
ενώσεις εκτροφέων και επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής για ενδεδειγμένη περίοδο.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διενεργούν οποιαδήποτε περαιτέρω 
έρευνα απαιτείται για να προσδιοριστούν η 

α) διενεργούν οποιονδήποτε επίσημο 
έλεγχο ή περαιτέρω έρευνα απαιτείται για 
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αιτία και η έκταση της μη συμμόρφωσης 
και να καθοριστούν οι ευθύνες των 
εκτροφέων, των ενώσεων εκτροφέων και 
των επιχειρήσεων αναπαραγωγής·

να προσδιοριστούν η αιτία και η έκταση 
της μη συμμόρφωσης και να καθοριστούν 
οι ευθύνες των εκτροφέων, των ενώσεων 
εκτροφέων και των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ενεργούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές, κατά 
περίπτωση:

2. Όταν ενεργούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν όλα τα μέτρα που κρίνουν 
κατάλληλα για να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τους ζωοτεχνικούς και 
γενεαλογικούς κανόνες που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

α) αναβάλλουν την εγγραφή καθαρόαιμων 
ζώων αναπαραγωγής σε βιβλία 
αναπαραγωγής ή την καταχώριση 
υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής σε 
γενεαλογικά μητρώα·
β) διατάσσουν την αλλαγή του 
καθεστώτος των ζώων ή του 
αναπαραγωγικού υλικού τους ως 
προοριζόμενων για αναπαραγωγή 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή τη 
διόρθωση των πληροφοριών που θα 
παρασχεθούν στους εκτροφείς·
γ) περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
εμπορία ζώων και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους ως ζώων αναπαραγωγής ή 
αναπαραγωγικού υλικού, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2, ή τις εισαγωγές τους στην 
Ένωση ή τις εξαγωγές τους προς τρίτες 
χώρες ή απαγορεύουν ή διατάσσουν την 
επιστροφή τους στο κράτος μέλος 
αποστολής·
δ) διατάσσουν τον εκτροφέα, την ένωση 
εκτροφέων ή την επιχείρηση 
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αναπαραγωγής να αυξήσει τη συχνότητα 
των ιδίων ελέγχων·
ε) διατάσσουν να υποβάλλονται σε 
αυξημένους ή συστηματικούς επίσημους 
ελέγχους ορισμένες δραστηριότητες του 
εκτροφέα, της ένωσης εκτροφέων ή της 
επιχείρησης αναπαραγωγής·
στ) διατάσσουν την παύση, για 
ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα, του 
συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων 
του οικείου εκτροφέα, της οικείας ένωσης 
εκτροφέων ή της οικείας επιχείρησης 
αναπαραγωγής και, κατά περίπτωση, των 
δικτυακών τόπων που χειρίζονται ή 
χρησιμοποιούν, και αναστέλλουν την 
έγκριση προγράμματος αναπαραγωγής 
που πραγματοποιείται από ένωση 
εκτροφέων ή επιχείρηση αναπαραγωγής, 
στις περιπτώσεις που η ένωση εκτροφέων 
ή η επιχείρηση αναπαραγωγής δεν 
συμμορφώνεται επανειλημμένως, 
συνεχώς ή εν γένει με τις απαιτήσεις του 
προγράμματος αναπαραγωγής που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1 ή με το άρθρο 9·
ζ) διατάσσουν την ανάκληση της 
αναγνώρισης της ένωσης εκτροφέων ή 
της επιχείρησης αναπαραγωγής, η οποία 
χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, εάν από τη διοικητική 
πρακτική της συγκεκριμένης ένωσης 
εκτροφέων ή επιχείρησης αναπαραγωγής 
καταδεικνύεται ότι δεν συμμορφώνεται 
επανειλημμένως, συνεχώς ή εν γένει με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)·
η) λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο που οι 
αρμόδιες αρχές κρίνουν κατάλληλο για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. fr
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Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να επικουρούν την 
Επιτροπή κατά την εκτέλεση των ελέγχων 
που διενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 63 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη:

1. Προκειμένου να επικουρούν την 
Επιτροπή κατά την εκτέλεση των ελέγχων 
που διενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 63 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη παρέχουν 
όλη την απαιτούμενη συνδρομή, 
τεκμηρίωση και λοιπή τεχνική 
υποστήριξη που ζητούν οι 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής για να 
μπορέσουν να διεξαγάγουν τους ελέγχους 
κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
αποδοτικό·

α) παρέχουν την απαιτούμενη συνδρομή, 
τεκμηρίωση και λοιπή τεχνική 
υποστήριξη που ζητούν οι 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
προκειμένου να μπορέσουν να 
διεξαγάγουν αποδοτικά και 
αποτελεσματικά τους ελέγχους·
β) εξασφαλίζουν ότι οι εμπειρογνώμονες 
της Επιτροπής διαθέτουν πρόσβαση σε 
όλες τις εγκαταστάσεις ή τμήματα 
εγκαταστάσεων και στις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
πληροφορικής, που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. fr

Το στοιχείο α) ενσωματώνεται στο εισαγωγικό μέρος με μία τροποποίηση ενώ το στοιχείο β) 
διαγράφεται.
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Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η Επιτροπή διαθέτει αποδείξεις 
σχετικά με σοβαρή αδυναμία των 
συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους, 
αδυναμία η οποία μπορεί να συνεπάγεται 
εκτεταμένη παράβαση των ζωοτεχνικών 
και γενεαλογικών κανόνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα, 
τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται έως 
ότου αποκατασταθεί η αδυναμία στο 
σύστημα ελέγχου:

1. Όταν η Επιτροπή διαθέτει αποδείξεις 
σχετικά με σοβαρή αδυναμία των 
συστημάτων ελέγχου κράτους μέλους, 
αδυναμία η οποία μπορεί να συνεπάγεται 
εκτεταμένη παράβαση των ζωοτεχνικών 
και γενεαλογικών κανόνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα 
ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να 
αποκατασταθεί η αδυναμία στο σύστημα 
ελέγχου.

α) την απαγόρευση της εμπορίας ζώων 
αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού 
υλικού τους τα οποία αφορά η αδυναμία 
του συστήματος επίσημων ελέγχων·
β) την επιβολή ειδικών προϋποθέσεων, 
πέραν εκείνων που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο ΙΙ, για την αναγνώριση των 
ενώσεων εκτροφέων και των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής, την 
έγκριση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής ή την εμπορία ζώων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους·
γ) άλλα κατάλληλα προσωρινά μέτρα.

Or. fr

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 εκδίδονται μόνον εφόσον το 

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 εκδίδονται μόνον εφόσον το 
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οικείο κράτος μέλος δεν προβεί στην 
επανόρθωση της κατάστασης όπως του 
έχει ζητηθεί και εντός της χρονικής 
προθεσμίας που έχει ορίσει η Επιτροπή.

οικείο κράτος μέλος δεν έχει επανορθώσει 
την κατάσταση όπως του έχει ζητηθεί και 
εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας που 
έχει ορίσει η Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εξακριβώσουν ότι οι ζωοτεχνικοί 
και γενεαλογικοί κανόνες για ζώα 
αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό 
υλικό τους, οι οποίοι προβλέπονται στη 
νομοθεσία της τρίτης χώρας, παρέχουν 
εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες που 
προβλέπονται στην Ένωση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού·

α) να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση ή 
την ισοδυναμία της νομοθεσίας και των 
συστημάτων των εν λόγω τρίτων χωρών 
προς τους ζωοτεχνικούς και 
γενεαλογικούς κανόνες που προβλέπονται 
στην Ένωση δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εξακριβώσουν την ικανότητα του 
συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται 
στην οικεία τρίτη χώρα να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση των φορτίων ζώων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους τα οποία εξάγονται στην 
Ένωση με τις σχετικές απαιτήσεις του 
Κεφαλαίου VII του παρόντος κανονισμού·

β) να εξακριβώσουν την ικανότητα του 
συστήματος ελέγχου της τρίτης χώρας να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση των φορτίων 
ζώων αναπαραγωγής και του 
αναπαραγωγικού υλικού τους τα οποία 
εξάγονται στην Ένωση με τις σχετικές 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου VII του 
παρόντος κανονισμού·

Or. fr
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Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συλλέξουν πληροφορίες με σκοπό να 
διευκρινίσουν τις αιτίες 
επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων κατά 
τις οποίες ζώα αναπαραγωγής και το 
αναπαραγωγικό υλικό τους που εισάγονται 
στην Ένωση δεν πληρούν τις ζωοτεχνικές 
και γενεαλογικές απαιτήσεις που ισχύουν 
για τις εισαγωγές στην Ένωση, και στις 
οποίες η συμμόρφωση με τις εν λόγω 
προϋποθέσεις πιστοποιήθηκε 
αδικαιολόγητα.

γ) να συλλέξουν πληροφορίες και στοιχεία 
με σκοπό να διευκρινίσουν τις αιτίες 
επαναλαμβανόμενων ή νεοεμφανιζόμενων 
περιπτώσεων κατά τις οποίες ζώα 
αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό 
υλικό τους που εισάγονται στην Ένωση 
δεν πληρούν τις ζωοτεχνικές και 
γενεαλογικές απαιτήσεις που ισχύουν για 
τις εισαγωγές στην Ένωση, και στις οποίες 
η συμμόρφωση με τις εν λόγω 
προϋποθέσεις πιστοποιήθηκε 
αδικαιολόγητα.

Or. fr

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την οργάνωση των αρμόδιων αρχών της 
τρίτης χώρας, τις εξουσίες και την 
ανεξαρτησία τους, την εποπτεία στην 
οποία υπόκεινται και την αρμοδιότητα που 
τους παρέχεται για την ουσιαστική επιβολή 
της νομοθεσίας που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)·

β) την οργάνωση των αρμόδιων αρχών της 
τρίτης χώρας, τις εξουσίες και την 
ανεξαρτησία τους, την εποπτεία στην 
οποία υπόκεινται και την αρμοδιότητα που 
τους παρέχεται για την ουσιαστική επιβολή 
της κατάλληλης νομοθεσίας·

Or. fr
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Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την κατάρτιση του προσωπικού για την 
πραγματοποίηση επίσημων ελέγχων·

γ) την κατάρτιση του προσωπικού από τις 
αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών για 
την πραγματοποίηση επίσημων ελέγχων·

Or. fr

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το φάσμα και τη λειτουργία των 
επίσημων ελέγχων που διενεργούνται σε 
ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό 
υλικό τους, τα οποία εισάγονται από άλλες 
τρίτες χώρες·

στ) το φάσμα και τη λειτουργία των 
επίσημων ελέγχων που διενεργούνται από 
τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω τρίτων 
χωρών σε ζώα αναπαραγωγής και το 
αναπαραγωγικό υλικό τους, τα οποία 
εισάγονται από άλλες τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συχνότητα των ελέγχων της 
Επιτροπής σε τρίτες χώρες καθορίζεται με 
βάση:

1. Η συχνότητα των ελέγχων της 
Επιτροπής στις τρίτες χώρες που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 
καθορίζεται με βάση:

Or. fr
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Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
κρίνεται κατάλληλη·

Or. fr

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ενδέχεται να υφίσταται 
εκτεταμένη σοβαρή μη συμμόρφωση με 
τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς 
κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα ειδικά μέτρα που 
απαιτούνται για να τερματιστούν τέτοιες 
καταστάσεις μη συμμόρφωσης.

1. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ενδέχεται να υφίσταται 
σοβαρή μη συμμόρφωση με τους 
ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τα ειδικά μέτρα που 
απαιτούνται για να τερματιστούν τέτοιες 
καταστάσεις μη συμμόρφωσης.

Or. fr

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοδεύονται από επίσημο 
πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο 
αποδεικτικό στοιχείο που βεβαιώνει ότι τα 
ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό 
υλικό τους πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο VII του 
παρόντος κανονισμού ή στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 

ii) συνοδεύονται από επίσημο 
πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο 
αποδεικτικό στοιχείο που βεβαιώνει ότι τα 
ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό 
υλικό τους πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο VII του 
παρόντος κανονισμού·
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σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1·

Or. fr

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 19 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2, στο άρθρο 21 
παράγραφος 2, στο άρθρο 23 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 28 παράγραφος 1, στο άρθρο 32 
παράγραφος 2, στο άρθρο 33 παράγραφος 
3, στο άρθρο 35 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 4, στο άρθρο 32 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση, το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου και την υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση 
παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί 
στην παράταση εντός τριών μηνών το 
αργότερο πριν από τη λήξη της εκάστοτε 
προθεσμίας.

Or. fr

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 19 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2, στο άρθρο 21 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 4, στο άρθρο 32 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 
παράγραφος 3, μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
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παράγραφος 2, στο άρθρο 23 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 28 παράγραφος 1, στο άρθρο 32 
παράγραφος 2, στο άρθρο 33 παράγραφος 
3, στο άρθρο 35 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. 
Παράγει αποτελέσματα από την επομένη 
της ημέρας δημοσίευσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε 
ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. 
Παράγει αποτελέσματα από την επομένη 
της ημέρας δημοσίευσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε 
ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 3, 
το άρθρο 17 παράγραφος 4, το άρθρο 19 
παράγραφος 4, το άρθρο 20 παράγραφος 
2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 
23 παράγραφος 4, το άρθρο 24 
παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 
1, το άρθρο 32 παράγραφος 2, το άρθρο 33 
παράγραφος 3, το άρθρο 35 παράγραφος 
1, το άρθρο 39 παράγραφος 2, το άρθρο 
45 παράγραφος 1 και το άρθρο 52 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν προβληθεί αντίρρηση ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 4, το άρθρο 32 παράγραφος 2 
και το άρθρο 33 παράγραφος 3 τίθεται σε 
ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί 
αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν προτίθενται να προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μέρος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές απαιτήσεις για την αναγνώριση 
των ενώσεων εκτροφέων και των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2

Γενικές απαιτήσεις για την αναγνώριση 
των ενώσεων εκτροφέων και των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο β)
(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το υπό εξέταση νομοθετικό 
κείμενο· η έγκρισή της απαιτεί τεχνικές 
προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μέρος 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. να είναι νομικά και οικονομικά 
ανεξάρτητη από την αρμόδια αρχή·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τούτη η διάταξη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά ορισμένες ενώσεις 
εκτροφέων, η ύπαρξη των οποίων ενδέχεται να απειληθεί. 

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μέρος 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μπορεί να παράγει και να χρησιμοποιεί 
τα στοιχεία ζωοτεχνικής απόδοσης των 
ζώων αναπαραγωγής, τα οποία είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση του 
προγράμματος αναπαραγωγής που πρέπει 
να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1, και, κατά περίπτωση, το 
άρθρο 9·

δ) μπορεί να παράγει, με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο, και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία 
ζωοτεχνικής απόδοσης των ζώων 
αναπαραγωγής, τα οποία είναι αναγκαία 
για την εκτέλεση του προγράμματος 
αναπαραγωγής που πρέπει να εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, 
και, κατά περίπτωση, το άρθρο 9·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι ενώσεις εκτροφέων ή οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής μπορούν να 
αναθέτουν σε τρίτους ένα μέρος των δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μέρος 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε περίπτωση που η ιδιότητα του 
μέλους συνιστά προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή εκτροφέων στην ένωση 
εκτροφέων ή την επιχείρηση 
αναπαραγωγής, έχει θεσπίσει εσωτερικό 
κανονισμό στον οποίο προβλέπεται:

ε) σε περίπτωση που προβλέπεται 
συμμετοχή υπό την ιδιότητα μέλους σε 
ένωση εκτροφέων ή επιχείρηση 
αναπαραγωγής, αυτή θεσπίζει 
διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπουν 
συγκεκριμένα:

Or. fr
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Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μέρος 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) έχει θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες για 
την επίλυση των διαφορών με τους 
εκτροφείς, οι οποίες προκύπτουν από τον 
έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική 
αξιολόγηση των ζώων αναπαραγωγής, 
την εγγραφή σε κλάσεις ανάλογα με τις 
ιδιότητές τους και την αποδοχή ζώων 
αναπαραγωγής για αναπαραγωγή και 
συλλογή και χρήση του αναπαραγωγικού 
υλικού.

στ) έχει θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες για 
την επίλυση των διαφορών με τους 
εκτροφείς.

Or. fr

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μέρος 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους στόχους του προγράμματος 
αναπαραγωγής και τα λεπτομερή κριτήρια 
αξιολόγησης σχετικά με την επιλογή των 
ζώων αναπαραγωγής, τα οποία στην 
περίπτωση της κατάρτισης ενός βιβλίου 
αναπαραγωγής για μια νέα φυλή, πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις 
ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν τη 
δημιουργία της νέας φυλής· 

δ) τους στόχους του προγράμματος 
αναπαραγωγής, τους πληθυσμούς που 
πρέπει να αξιολογηθούν και τα λεπτομερή 
κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με την 
επιλογή των ζώων αναπαραγωγής, τα 
οποία στην περίπτωση της κατάρτισης ενός 
βιβλίου αναπαραγωγής για μια νέα φυλή, 
πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τις ειδικές περιστάσεις που 
δικαιολογούν τη δημιουργία της νέας 
φυλής·

Or. fr
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Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μέρος 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα συστήματα για την παραγωγή, 
καταγραφή, κοινοποίηση και χρήση των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου της απόδοσης 
και, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
άρθρο 27, για τη διενέργεια γενετικής 
αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμηθούν 
οι γενετικές αξίες των ζώων 
αναπαραγωγής, με στόχο τη βελτίωση, την 
επιλογή ή τη διατήρηση της φυλής ή τη 
βελτίωση της διασταύρωσης·

ε) τα συστήματα για την παραγωγή, 
καταγραφή, κοινοποίηση και χρήση των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου της απόδοσης 
και, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 
άρθρο 27, για την αξιολόγηση της 
γενετικής αξίας των ζώων αναπαραγωγής, 
με στόχο τη βελτίωση, την επιλογή ή τη 
διατήρηση της φυλής ή τη βελτίωση της 
διασταύρωσης·

Or. fr

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στο σημείο i) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής του βοείου (Bos taurus και 
Bubalus bubalis), χοίρειου (Sus scrofa), 
πρόβειου (Ovis aries) και αίγειου είδους 
(Capra hircus)·

i) στο σημείο i) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής του βοείου (Bos indicus 
και Bubalus bubalis), χοίρειου (Sus 
scrofa), πρόβειου (Ovis aries) και αίγειου 
είδους (Capra hircus)·

Or. fr

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στο σημείο ii) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων 
ιπποειδών αναπαραγωγής (Equus caballus 

ii) στο σημείο ii) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων 
ιπποειδών ή ονοειδών αναπαραγωγής 
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και Equus asinus)· (Equus caballus και Equus asinus). 
Αμφότεροι οι γεννήτορές του έχουν 
εγγραφεί στο κύριο τμήμα του βιβλίου 
αναπαραγωγής και έχουν γίνει αποδεκτοί 
για αναπαραγωγή από την ένωση 
εκτροφέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που πρέπει να προηγείται της αποδοχής (και άρα και της ενδεχόμενης απόρριψης) 
ενός επιβήτορα ή μιας φοράδας για αναπαραγωγή σε βιβλίο αναπαραγωγής καθιστά δυνατή την 
άσκηση ενός ελέγχου επί του ιπποειδούς ιδίως σε ζωοτεχνικό επίπεδο και εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας γενετικής βελτίωσης που υπερβαίνει την γενεαλογία. Στη διαδικασία 
αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και τα ονοειδή.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 1 και το άρθρο 45 
παράγραφος 1 στην περίπτωση των 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής 
άλλων ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 
2 στοιχείο θ) σημείο iii)·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μέρος 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένωση εκτροφέων που εγγράφει στο 
βιβλίο αναπαραγωγής της ένα ζώο 
αναπαραγωγής καθαρόαιμης φυλής των 
ιπποειδών δεν μπορεί να αρνηθεί να 
εγγράψει ή να καταχωρίσει για να 
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εγγράψει ένα ευνουχισμένο αρσενικό 
ιπποειδές που πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1, στοιχεία β) και γ) και, 
κατά περίπτωση, το στοιχείο δ), εφόσον 
οι γονείς αυτού του ζώου είχαν εγγραφεί 
στο εν λόγω βιβλίο αναπαραγωγής και 
είχαν γίνει αποδεκτοί για αναπαραγωγή 
από μία ένωση εκτροφέων.

Or. fr

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο Ι – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενώσεις εκτροφέων διενεργούν έλεγχο 
της απόδοσης για τον καθορισμό της 
γενετικής αξίας των καθαρόαιμων 
βοοειδών αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας 
μία ή συνδυασμό των μεθόδων που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Οι ενώσεις εκτροφέων διενεργούν έλεγχο 
της απόδοσης, ή αναθέτουν τη διενέργεια 
του ελέγχου σε τρίτο φορέα που έχει 
ορισθεί από τις ενώσεις εκτροφέων όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1, 
για τον καθορισμό της γενετικής αξίας των 
καθαρόαιμων βοοειδών αναπαραγωγής 
χρησιμοποιώντας μία ή συνδυασμό των 
μεθόδων που καθορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. fr

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο Ι – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο έλεγχος της απόδοσης ακολουθεί τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή 
Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων 

Ο έλεγχος της απόδοσης ακολουθεί τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR.
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(ICAR).
(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το υπό εξέταση νομοθετικό 
κείμενο· η έγκρισή της απαιτεί τεχνικές 
προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο Ι – Τμήμα 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ένταξη στη γενετική αξιολόγηση της 
ιδιοσυγκρασίας, των δεδομένων 
μορφολογικής ταξινόμησης και της 
ανθεκτικότητας στις ασθένειες πρέπει να 
εξετάζεται μόνο εάν τα δεδομένα 
παράγονται βάσει ενός συστήματος 
καταγραφής που έχει εγκριθεί από τον 
οριζόμενο φορέα, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1.

2. Η ένταξη στη γενετική αξιολόγηση της 
ιδιοσυγκρασίας, των δεδομένων 
μορφολογικής ταξινόμησης και της 
ανθεκτικότητας στις ασθένειες ή κάθε 
άλλου νέου χαρακτηριστικού, πρέπει να 
εξετάζεται μόνο εάν τα δεδομένα 
παράγονται βάσει ενός συστήματος 
καταγραφής που έχει εγκριθεί από τον 
οριζόμενο φορέα, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπόλοιπα είδη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό μόνο μέσω 
συναπόφασης.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙΙ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναπαραγωγική αξία ενός ζώου 
αναπαραγωγής υπολογίζεται με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου της απόδοσης 
του ζώου ή των συγγενών του· η 
εμπιστοσύνη στην εν λόγω 
αναπαραγωγική αξία μπορεί να ενισχυθεί 

Η αναπαραγωγική αξία ενός ζώου 
αναπαραγωγής υπολογίζεται με βάση 
πληροφορίες για το γονιδίωμα και/ή τα 
αποτελέσματα του ελέγχου της ατομικής 
απόδοσης του ζώου και/ή της απόδοσης 
των συγγενών του και/ή κάθε άλλη πηγή 
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με τη χρήση γονιδιωματικών 
πληροφοριών ή με βάση άλλη μέθοδο που 
έχει επικυρωθεί από το κέντρο αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 1.

πληροφόρησης που έχει επικυρωθεί από 
το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή μπορούν να ερμηνευθούν ως απαγόρευση της αποδοχής 
για αναπαραγωγή σε νέους ταύρους που δεν έχουν μοσχίδες σε παραγωγή, τους λεγόμενους και 
«γονιδιωματικούς». Έχει σημασία λοιπόν να διασφαλιστεί ότι θα μπορεί να κυκλοφορεί στην 
αγορά σπέρμα από γονιδιωματικά αξιολογημένους ταύρους.

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙΙ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ένωση εκτροφέων διασφαλίζει ότι 
δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση 
οφειλόμενη στην επίδραση των 
κυριότερων περιβαλλοντικών 
παραγόντων και στην δομή των 
δεδομένων. Η ένωση εκτροφέων μπορεί 
να απευθυνθεί στο σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
εάν επιθυμεί να επικαλεσθεί το γεγονός 
ότι οι στατιστικές μέθοδοι γενετικής 
αξιολόγησης που χρησιμοποιεί συνάδουν 
με τους κανόνες και τις διατάξεις που 
έχουν αναγνωριστεί και ισχύουν διεθνώς.  
Εάν του ζητηθεί να παράσχει 
εξειδικευμένη γνωμάτευση, το κέντρο 
αναφοράς της Ένωσης τηρεί το 
απόρρητο ως προς τις πληροφορίες που 
του διαβιβάζει η ένωση εκτροφέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τέτοια που 
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ενδέχεται να φιμώσει το πνεύμα καινοτομίας στο πεδίο της γενετικής αξιολόγησης και να 
επηρεάσει το επιχειρηματικό απόρρητο μιας ένωσης εκτροφέων που έχει ενδεχομένως 
αναπτύξει μία καινοτόμο στατιστική μεθοδολογία.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙΙ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στατιστικές μέθοδοι που 
εφαρμόζονται κατά τη γενετική 
αξιολόγηση είναι σύμφωνες με τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR και 
εγγυώνται την αμεροληψία της γενετικής 
αξιολόγησης όσον αφορά τις επιρροές 
των κυριοτέρων περιβαλλοντικών 
παραγόντων και της δομής δεδομένων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙΙ – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ταύροι που προορίζονται για τεχνητή 
σπερματέγχυση, εξαιρουμένων των 
ταύρων που ανήκουν σε φυλές που 
απειλούνται με εξαφάνιση, υπόκεινται σε 
γενετική αξιολόγηση σχετικά με τα 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά, όπως 
περιγράφεται στο σημείο 6 ή 7. Οι εν λόγω 
αναπαραγωγικές τιμές δημοσιεύονται από 
την ένωση εκτροφέων.

5. Οι ταύροι που προορίζονται για τεχνητή 
σπερματέγχυση, εξαιρουμένων των 
ταύρων που ανήκουν σε φυλές που 
απειλούνται με εξαφάνιση, υπόκεινται σε 
γενετική αξιολόγηση κατ' ελάχιστον 
σχετικά με τα υποχρεωτικά 
χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο 
σημείο 6 ή 7. Το σύνολο των εν λόγω 
αναπαραγωγικών τιμών δημοσιεύεται 
από την ένωση εκτροφέων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ενημέρωσης πρέπει να καλύπτει το σύνολο των διαθέσιμων αναπαραγωγικών 
τιμών.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙΙ – παράγραφος – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι άλλες υπάρχουσες διαθέσιμες 
αναπαραγωγικές τιμές των ταύρων που 
προορίζονται για τεχνητή σπερματέγχυση 
θα πρέπει επίσης να δημοσιεύονται από 
την ένωση εκτροφέων.

Or. fr

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙΙ – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ένωση εκτροφέων δημοσιεύει επίσης και 
άλλα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την 
αναπαραγωγική αξία των ταύρων που 
προορίζονται για τεχνητή 
σπερματέγχυση.

Η ένωση εκτροφέων δημοσιεύει επίσης τα 
υφιστάμενα στοιχεία σχετικά με την 
αναπαραγωγική αξία των ταύρων που 
χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία, 
καθώς και των αγελάδων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους οι πληροφορίες πρέπει επίσης να διατίθενται για τα θηλυκά ζώα.
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Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙΙ – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελάχιστος βαθμός αξιοπιστίας της 
γενετικής αξιολόγησης των ταύρων που 
προορίζονται για τεχνητή σπερματέγχυση 
των κρεατοπαραγωγικών φυλών είναι 
τουλάχιστον 0,5 για τα χαρακτηριστικά 
αύξηση του ζώντος βάρους και τη μυϊκή 
ανάπτυξη (μυϊκή διάπλαση), σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR για την 
αξιολόγηση των κύριων παραγωγικών 
χαρακτηριστικών.

Ο ελάχιστος βαθμός αξιοπιστίας της 
γενετικής αξιολόγησης των ταύρων που 
προορίζονται για τεχνητή σπερματέγχυση 
των κρεατοπαραγωγικών φυλών είναι 
τουλάχιστον 0,3 για τα χαρακτηριστικά 
αύξηση του ζώντος βάρους και τη μυϊκή 
ανάπτυξη (μυϊκή διάπλαση), σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR για την 
αξιολόγηση των κύριων παραγωγικών 
χαρακτηριστικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι που προτείνει η Επιτροπή φαίνεται πολύ υψηλό σε σχέση με τις μεθόδους εκτροφής 
για την παραγωγή κρέατος. 

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Μέρος 2 – Κεφάλαιο Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των 
ελέγχων απόδοσης και τα 
επικαιροποιημένα αποτελέσματα της 
γενετικής αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικών 
ιδιομορφιών και των γενετικών 
ελαττωμάτων του ίδιου του καθαρόαιμου 
ζώου αναπαραγωγής, καθώς και των 
γεννητόρων και προγεννητόρων αυτού, 
όπως απαιτείται από το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή το άρθρο 9 

ιβ) όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα της 
γενετικής αξιολόγησης ή, ελλείψει αυτών, 
των ελέγχων απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των γενετικών 
ιδιομορφιών και των γενετικών 
ελαττωμάτων του ίδιου του καθαρόαιμου 
ζώου αναπαραγωγής, καθώς και των 
γεννητόρων και προγεννητόρων αυτού, 
όπως απαιτείται από το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή το άρθρο 9 
για τη συγκεκριμένη κλάση και το 
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για τη συγκεκριμένη κλάση και το 
συγκεκριμένο καθαρόαιμο ζώο 
αναπαραγωγής·

συγκεκριμένο καθαρόαιμο ζώο 
αναπαραγωγής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση όλων των πληροροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα αναπαραγωγής θα 
επιβάρυνε τη γενεαλογία χωρίς πραγματικό όφελος.  Καλό είναι να περιοριστούμε στις 
σημαντικές πληροφορίες και στη σύνθεσή τους, όπως προκύπτουν από τα διαθέσιμα 
αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ζωοτεχνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει να ενθαρρύνει το ελεύθερο 
εμπόριο εντός των ορίων της Ένωσης και να διευκολύνει την εισαγωγή ζώων αναπαραγωγής 
και του γενετικού τους υλικού, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την διατήρηση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής των φυλών και διατήρησης των γενετικών πόρων που υπάρχουν στην 
Ευρώπη.

Η εκτροφή ζώων παραγωγής τροφίμων και δη διαπιστωμένης υψηλής γενετικής ποιότητας 
δεν συνεισφέρει απλώς στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία 
εκτρέφονται αλλά συνιστά επίσης έναν από τους πυλώνες της επισιτιστικής ασφάλειας της 
Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενοποιήσει όλες τις οδηγίες που άπτονται της 
ζωοτεχνικής νομοθεσίας για διάφορα είδη σε ένα, ενιαίο νομικό corpus υπό τη μορφή του 
παρόντος κανονισμού, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση της ενιαίας 
αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει εντούτοις να επισημανθεί ότι η Επιτροπή δεν 
περιορίζεται απλώς στον στόχο της συγχώνευσης και της απλούστευσης των κειμένων. Στην 
πραγματικότητα, η Επιτροπή προτείνει μια εναρμονισμένη διάρθρωση της αναπαραγωγής 
ζώων που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της γενετικής των ζώων στην Ευρώπη. Ο 
εισηγητής τάσσεται υπέρ της γενικής αυτής προσέγγισης αλλά εκτιμά εντούτοις ότι ορισμένα 
σημεία χρήζουν περαιτέρω προσδιορισμού ή αξιολόγησης.

Κατ’ αρχάς, ο εισηγητής επιθυμεί να προσθέσει ή να διευκρινίσει κάποιους ορισμούς. 
Συγκεκριμένα, οι όροι «φυλή» και «πρόγραμμα αναπαραγωγής» δεν καθορίζονται παρόλο 
που αποτελούν βασικές έννοιες για την ερμηνεία του παρόντος κανονισμού.

Η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας εντούτοις, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή μεταξύ 
άλλων η εξαγωγή των μεγάλων ευρωπαϊκών φυλών στο εξωτερικό, δεν πρέπει να γίνει λόγος 
για να κινδυνεύσουν οι τοπικές φυλές, ορισμένες εξαιρετικά ευάριθμες, οι οποίες αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα της γενετικής βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Ο εισηγητής επεδίωξε να 
διέπεται ολόκληρο το κείμενο από πνεύμα διασφάλισης αυτής της ισορροπίας. Τούτου 
δοθέντος, τα άρθρα 5 και 9 τροποποιήθηκαν αναλόγως.

Η διεύθυνση της αναπαραγωγής των ζώων βρίσκεται πλέον στα χέρια της ένωσης εκτροφέων 
ή της επιχείρησης αναπαραγωγής. Τούτη οφείλει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 
κριτήρια προκειμένου να μπορέσει να αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή.  Ταυτόχρονα, 
πρέπει και το πρόγραμμα αναπαραγωγής της να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Ο εισηγητής 
του παρόντος τάσσεται υπέρ αυτής της προσέγγισης διότι θεωρεί ότι θα δώσει τη δυνατότητα 
στις ευρωπαϊκές φυλές να αποκτήσουν μία αποτελεσματική δομή σε μία περίοδο αυξημένης 
περιπλοκότητας και ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας αγοράς.  Προς το σκοπό αυτό αρκεί 
να διασφαλιστεί η διαδικασία αναγνώρισης και έγκρισης, κάτι που επιδιώκουν αρκετές 
τροπολογίες του Κεφαλαίου ΙΙ. Ορισμένες παράμετροι της πραγματικότητας πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη, γεγονός που εξηγεί την ύπαρξη εκείνων των τροπολογιών που επιδιώκουν 
μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το νομικό καθεστώς των ενώσεων εκτροφέων, ως προς την 
δυνατότητά τους να αναθέτουν καθήκοντα σε τρίτους και ως προς την εσωτερική οργάνωση 
σε συσχετισμό με τους εκτροφείς. 

Όσον δε αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκτροφέων, ο εισηγητής του 
παρόντος επιδίωξε μία νέα ισορροπία στις οικείες διατάξεις. Ουσιαστικά, υπάρχουν ορισμένα 
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σημεία επί των οποίων το εθνικό δίκαιο είναι υπεραρκετό για την εξασφάλιση της θέσης των 
εκτροφέων στους κόλπους μιας ένωσης εκτροφέων ή μιας επιχείρησης αναπαραγωγής. Έτσι 
εξηγείται η κατάργηση ορισμένων διατάξεων που θεωρήθηκαν μάλλον ακραίες, ιδίως όσον 
αφορά τους κανόνες προσφυγής (άρθρα 11 ως 14).

Όσον αφορά τις διατάξεις για την εκτέλεση των επίσημων ελέγχων, αυτές πρέπει να 
απλουστευθούν αυτές και να ληφθεί μέριμνα ώστε να περιορίζονται μόνο σε ότι απαιτείται 
ώστε να τηρούν τα τρίτα κράτη τις ευρωπαϊκές νόρμες. 

Ο εισηγητής του παρόντος τυγχάνει επίσης να πιστεύει ότι ο αριθμός και η εμβέλεια των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μειωθούν δραστικά. 
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν θα πρέπει να αφορούν ουσιώδεις 
διατάξεις, όπως αυτές που άπτονται της έγκρισης/αναγνώρισης μιας ένωσης εκτροφέων ή 
μιας επιχείρησης αναπαραγωγής, τηςέγκρισης των προγραμμάτων αναπαραγωγής, της 
τήρησης των βιβλίων αναπαραγωγής ή της ενσωμάτωσης στον κανονισμό νέων ειδών.

Επιπλέον, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι τα ιπποειδή δεν μπορούν να τύχουν της ίδιας 
μεταχείρησης με άλλα είδη από τον παρόντα κανονισμό λόγω της ιδιομορφίας του 
γενεαλογικού βιβλίου τους. Αν και η ΕΕ έχει τη τιμή να φιλοξενεί την έδρα του σχετικού 
παγκόσμιου οργάνου, οι μεγάλες φυλές των ιπποειδών είναι οργανωμένες σε διεθνές επίπεδο, 
γεγονός που δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στην πρώτη 
θέση παγκοσμίως όσον αφορά την εκτροφή ιπποειδών. Αποτελεί καθήκον μας να 
διαφυλάξουμε την ποικιλομορφία και το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των βιβλίων αναπαραγωγής 
τους.

Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει την μεγάλη σημασία του έργου της Διεθνούς 
Επιτροπής Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων (ICAR, International Committee for Animal 
Recording) σε ό,τι αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης, τους κανόνες ελέγχου της απόδοσης και 
την γενετική αξιολόγηση των ζώων παραγωγής τροφίμων. Η ICAR πρέπει να αναγνωριστεί 
σαφέστατα ως ο φορέας αναφοράς σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο της ζωοτεχνικής 
νομοθεσίας και δη στους τομείς αρμοδιότητάς της.


