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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavista 
jalostus- ja polveutumisedellytyksistä
(COM(2014)0005 – C8-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0005),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0032/2014),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A8-0000/2015),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 
hevoseläinten jalostus ja vähemmässä 
määrin muiden eläinlajien jalostus on 
merkittävässä asemassa unionin 
maataloudessa ja tulonlähde 

(1) Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 
hevoseläinten jalostus tuotantoeläiminä ja 
vähemmässä määrin muiden eläinlajien 
jalostus on strategisessa asemassa unionin 
maataloudessa taloudellisesti ja 
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maatalousyhteisölle. Näiden eläinlajien 
jalostusta edistetään parhaiten, jos 
käytetään puhdasrotuisia jalostuseläimiä tai 
risteytettyjä jalostussikoja, jotka on 
rekisteröity geneettisesti 
korkealuokkaisiksi.

sosiaalisesti. Tällainen 
maataloustoiminta, joka osaltaan 
myötävaikuttaa unionin 
elintarviketurvaan, on tulonlähde 
maatalousyhteisölle. Näiden eläinlajien 
jalostusta edistetään parhaiten, jos 
käytetään puhdasrotuisia jalostuseläimiä tai 
risteytettyjä jalostussikoja, jotka on 
rekisteröity geneettisesti 
korkealuokkaisiksi.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (2 a) Pyrkimys kilpailukyvyn 
parantamiseen ei kuitenkaan saa johtaa 
sellaisten rotujen häviämiseen, joiden 
ominaisuudet ovat mukautuneet tiettyihin 
biofyysisiin ympäristöihin. Jos eläinten 
lukumäärä ei ole riittävä, paikalliset rodut 
voivat olla uhattuina, mikä merkitsisi 
geneettisen monimuotoisuuden 
vähenemistä.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Termi ”rotu” olisi kuitenkin 
pidettävä määrittelemättömänä 
oikeudellisena käsitteenä, jotta 
jalostusjärjestöt voivat kuvata geneettisesti 
riittävän yhdenmukaista eläinryhmää, 
jota ne pitävät muista saman lajin 

Poistetaan.
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eläimistä erillisenä, ja merkitä ne 
kantakirjoihin maininnalla niiden 
tiedossa olevista esivanhemmista, jotta 
niiden perityt ominaisuudet voidaan 
vahvistetun jalostusohjelman puitteissa 
säilyttää lisääntymisen, vaihdon ja 
valinnan kautta.

Or. fr

Perustelu

Rodun käsitettä, joka mainitaan useasti tässä asetuksessa, ei ole määritelty. 
Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä esittelijä ehdottaa sen määritelmää.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Samoin tässä asetuksessa annetuilla 
risteytettyjä jalostussikoja koskevilla 
säännöillä pitäisi pyrkiä antamaan 
mahdollisuus kaupankäyntiin sovittujen 
periaatteiden perusteella, joita sovelletaan 
risteytettyjen jalostussikojen eri 
risteytyksiä hallinnoivien 
jalostusjärjestöjen tunnustamiseen ja niiden 
jalostusohjelmien hyväksymiseen. Siinä 
olisi myös säädettävä kriteereistä, joita 
sovelletaan risteytettyjen jalostussikojen 
kirjaamiseen jalostusrekisterin 
pääosastoon, sekä yksilötulosten testausta 
ja jalostusarvon arviointia koskevista 
säännöistä, risteytettyjen jalostussikojen 
jalostukseen hyväksymistä koskevista 
kriteereistä ja jalostustodistusten sisällöstä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (14 a) Eläinjalostusalan toimijoiden olisi 
otettava huomioon eläinten terveys ja 
hyvinvointi varsinkin rotujen geneettiseen 
parantamiseen tähtäävässä toiminnassa.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (14 b) Tässä asetuksessa ei käsitellä 
kloonaukseen liittyviä ongelmia.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tarjoamien palvelujen laatu ja tapa, jolla ne 
arvioivat ja luokittelevat eläimiä, 
vaikuttavat jalostuseläinten arvoon 
markkinoilla. Tätä varten olisi annettava 
sääntöjä jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tunnustamisesta yhdenmukaistettujen 
unionin kriteereiden perusteella ja 

(16) Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tarjoamien palvelujen laatu ja tapa, jolla ne 
arvioivat ja luokittelevat eläimiä, 
määrittävät eläimen yksilötulosten tason 
ja vaikuttavat jalostuseläinten arvoon 
markkinoilla. Tätä varten olisi annettava 
sääntöjä jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tunnustamisesta yhdenmukaistettujen 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamasta 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
valvonnasta, jotta voidaan varmistaa, että 
niiden vahvistamat säännöt eivät luo eroja 
jalostusohjelmien ja -standardien välille ja 
saa näin aikaan unionin sisäisen kaupan 
teknisiä esteitä.

unionin kriteereiden perusteella ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamasta 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
valvonnasta, jotta voidaan varmistaa, että 
niiden vahvistamat säännöt eivät luo eroja 
jalostusohjelmien ja -standardien välille ja 
saa näin aikaan unionin sisäisen kaupan 
teknisiä esteitä.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (19 a) EU on biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen sopimuspuoli. 
Yleissopimuksen tavoitteita ovat 
biologisen monimuotoisuuden suojelu, 
sen osien kestävä käyttö sekä 
geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. 
Kyseisen yleissopimuksen mukaan 
valtioilla on suvereenit oikeudet 
biologisiin varoihinsa ja ne ovat vastuussa 
biologisen monimuotoisuutensa 
suojelusta ja biologisten varojensa 
kestävästä käytöstä. EU on 
sopimuspuolena myös Nagoyan 
pöytäkirjassa geenivarojen saannista ja 
saatavuudesta sekä niiden käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja 
tasapuolisesta jaosta. Tässä asetuksessa 
olisi näin ollen otettava huomioon 
jäsenvaltioiden velvollisuudet ja annettava 
niille mahdollisuus noudattaa näitä 
velvollisuuksia eläinten geneettisten 
varojen kestävän hallinnoinnin 
yhteydessä.

Or. fr
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Perustelu

Koska asetuksessa viitataan Nagoyan pöytäkirjaan ja biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen, on syytä täsmentää, mistä niissä on kyse.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (20 a) Yhteistyöhön halukkaiden 
jalostusjärjestöjen ja -yritysten 
rajatylittävää yhteistyötä olisi helpotettava 
varmistaen samalla elinkeinovapaus ja 
jalostuseläinten ja niiden geneettisen 
materiaaliin vapaan liikkuvuuden 
esteiden poistaminen. Nämä 
eurooppalaiset yhteistyörakenteet 
auttaisivat muun muassa vahvistamaan 
tiettyjen rotujen eurooppalaista 
identiteettiä yhdistämällä varoja ja 
jakamalla tietoja luotettavuuden ja 
näkyvyyden lisäämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä liitteen I 
muuttamiseksi, jotta voidaan mukauttaa 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tunnustamista ja jalostusohjelmien 
hyväksymistä koskevia kriteereitä 
jalostussektorin kehityksen mukaan.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Delegoitujen säädösten määrä ja soveltamisala ovat liian merkittäviä, ja ne koskevat 
oleellisia tekstikohtia.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan varmistaa, että 
puhdasrotuisten jalostuseläinten 
kantakirjaan merkitsemistä ja 
risteytettyjen jalostussikojen 
jalostusrekisteriin kirjaamista koskevia 
edellytyksiä voidaan mukauttaa 
jalostussektorin kehityksen mukaan, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteen II 
muuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Delegoitujen säädösten määrä ja soveltamisala ovat liian merkittäviä, ja ne koskevat 
oleellisia tekstikohtia.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Yksilötulosten testausta ja 
jalostusarvon arviointia voivat suorittaa 
jalostusjärjestön tai -toimijan nimeämät 
laitokset. Nimettyjen laitosten on tehtävä 
yhteistyötä komission nimeämien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
kanssa. Sen vuoksi komissiolle olisi 
annettava valta nimetä 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin vertailukeskukset ja tarvittava 

(34) Yksilötulosten testausta ja 
jalostusarvon arviointia voivat suorittaa 
jalostusjärjestön tai -toimijan nimeämät 
laitokset. Nimettyjen laitosten on tehtävä 
yhteistyötä komission nimeämien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
kanssa. Sen vuoksi komissiolle olisi 
annettava valta nimetä 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin vertailukeskukset ja tarvittava 
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valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 
joissa kuvataan näiden keskusten 
velvollisuudet ja tehtävät, tarvittaessa 
muuttamalla liitettä IV. Nämä 
vertailukeskukset ovat oikeutettuja unionin 
tukeen tietyistä eläinlääkintäalan 
kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 
2009 tehdyn neuvoston päätöksen 
2009/470/EY14 mukaisesti. Puhdasrotuisten 
jalostusnautojen tapauksessa 
jalostusjärjestön suorittamassa 
yksilötulosten testauksessa ja jalostusarvon 
arvioinnissa avustaa tällä hetkellä Interbull 
Centre, Euroopan unionin vertailukeskus, 
joka nimettiin puhdasrotuisten 
jalostusnautojen testausmenetelmien ja 
tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa 
yhteistyöosapuolena toimivan 
vertailuaseman nimeämisestä 23 päivänä 
heinäkuuta 1996 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 96/463/EY15.

valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 
joissa kuvataan näiden keskusten 
velvollisuudet ja tehtävät, tarvittaessa 
muuttamalla liitettä IV. Nämä 
vertailukeskukset ovat oikeutettuja unionin 
tukeen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/201414 
mukaisesti. Puhdasrotuisten 
jalostusnautojen tapauksessa 
jalostusjärjestön suorittamassa 
yksilötulosten testauksessa ja jalostusarvon 
arvioinnissa avustaa tällä hetkellä Interbull 
Centre, Euroopan unionin vertailukeskus, 
joka on International Committee for 
Animal Recording -komitean (ICAR, 
kansainvälinen kotieläinten 
tuotosseurantakomitea) pysyvä komitea ja 
joka nimettiin puhdasrotuisten 
jalostusnautojen testausmenetelmien ja 
tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa 
yhteistyöosapuolena toimivaksi 
vertailuasemaksi nimeämisestä 23 päivänä 
heinäkuuta 1996 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 96/463/EY15.

______________ _________________
14 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30. 14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 
15 päivänä toukokuuta 2014, 
elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja 
eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen 
ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien 
menojen hallinnointia koskevista 
säännöksistä, neuvoston 
direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 
2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, 
(EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005 ja 
(EY) N:o 1107/2009 sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta 
sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 
76/894/ETY ja 2009/470/EY 
kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 
1).

15 EUVL L 192, 2.8.1996, s. 19. 15 EUVL L 192, 2.8.1996, s. 19.

Or. fr
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Koska tässä asetuksessa annetaan 
yksityiskohtaisia säännöksiä vain nauta-, 
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten 
jalostamisesta, on tarpeen antaa 
komissiolle valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä jalostusjärjestöjen 
tunnustamisesta, jalostusohjelmien 
hyväksymisestä, jalostuseläinten 
sisällyttämisestä kantakirjoihin, 
yksilötulosten testauksesta, jalostusarvon 
arvioinnista ja jalostukseen 
hyväksymisestä sekä hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
muiden lajien jalostuseläimillä ja niiden 
sukusoluilla ja alkioilla käytävään 
kauppaan ja niiden unioniin tuontiin 
liittyviä jalostustodistuksia, jos tämä on 
tarpeen kaupan esteiden poistamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Delegoitujen säädösten määrä ja soveltamisala ovat liian merkittäviä, ja ne koskevat 
oleellisia tekstikohtia. Lisäksi muita lajeja ei saa sisällyttää tähän asetukseen 
yhteispäätösmenettelyllä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen moitteeton soveltaminen ja 
täydentää sitä tai muuttaa sen liitteitä I–V, 

(46) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen moitteeton soveltaminen ja 
täydentää sitä tai muuttaa sen liitteitä I–V, 
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komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
säädöksiä, jotka koskevat käytettyjä 
menettelyjä ja kriteereitä ja vaadittuja 
edellytyksiä jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden tunnustamiseksi, 
jalostusohjelmien hyväksymiseksi, 
eläinten merkitsemiseksi kantakirjoihin ja 
jalostusrekistereihin, jalostuseläinten 
hyväksymiseksi jalostusta, astutusta tai 
keinohedelmöitystä varten, yksilötulosten 
testauksen ja jalostusarvon arvioinnin 
suorittamiseksi, jalostus- ja 
polveutumisvaatimusten määrittämiseksi 
jalostuseläimillä ja niiden sukusoluilla ja 
alkioilla käytävää kauppaa ja niiden 
kolmansista maista tapahtuvaa tuontia 
varten sekä vertailukeskuksen 
velvollisuuksien ja tehtävien 
kuvaamiseksi.

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
säädöksiä, jotka koskevat 
vertailukeskuksen velvollisuuksien ja 
tehtävien kuvaamista.

Or. fr

Perustelu

Delegoitujen säädösten määrä ja soveltamisala ovat liian merkittäviä, ja ne koskevat 
oleellisia tekstikohtia.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia säädöksiä, jotka 
koskevat muiden eläinlajien kuin 
nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien ja 
hevosten puhdasrotuisilla 
jalostuseläimillä ja niiden sukusoluilla ja 
alkioilla käytävää kauppaa ja niiden 
unioniin tuontia, olisi siirrettävä 
komissiolle, jotta jäsenvaltiot voivat 

Poistetaan.
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reagoida kaupan häiriöihin ja etenkin 
reagoida, jos harvinainen rotu on 
vaarassa kuolla sukupuuttoon tai 
geneettisen monimuotoisuuden suojelu 
vaarantuu.

Or. fr

Perustelu

Muita lajeja ei saa sisällyttää asetukseen yhteispäätösmenettelyllä. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nautaeläimiin (Bos taurus ja Bubalus 
bubalis), sikaeläimiin (Sus scrofa), 
lammaseläimiin (Ovis aries) ja 
vuohieläimiin (Capra hircus) kuuluvia 
kotielämiä;

i) nautaeläimiin (Bos taurus, Bos indicus ja 
Bubalus bubalis), sikaeläimiin (Sus scrofa), 
lammaseläimiin (Ovis aries) ja 
vuohieläimiin (Capra hircus) kuuluvia 
kotielämiä;

Or. fr

Perustelu

Nautaeläinten määritelmää on laajennettava ja siihen on etenkin sisällytettävä zebu.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) muihin kuin i ja ii alakohdassa 
tarkoitettuihin lajeihin kuuluvia 
kotieläimiä, joiden osalta on annettu 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
1 kohdan tai 45 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Muita lajeja ei saa sisällyttää tähän asetukseen yhteispäätösmenettelyllä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 a a) ’rodulla’ riittävän yhdenmukaista 
eläinryhmää, jota yksi tai useampi 
jalostajaryhmä voi pitää muista saman 
lajin eläimistä erillisenä ja merkitä ne 
kantakirjoihin lisääntymistä, vaihtoa ja 
valintaa tai säilyttämistä varten;

Or. fr

Perustelu

Rodun käsitettä, joka mainitaan useasti tässä asetuksessa, ei ole määritelty. 
Oikeusvarmuuden vuoksi sille on syytä ehdottaa määritelmää.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’jalostusjärjestöllä’ mitä tahansa 
jalostusorganisaatiota tai jalostajien 
yhdistystä, jonka jonkin jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen tunnustaa 4 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jalostusohjelmien toteuttamista varten 
sellaisilla puhdasrotuisilla jalostuseläimillä, 
jotka on merkitty tällaisen järjestön tai 
yhdistyksen ylläpitämiin tai perustamiin 
kantakirjoihin;

d) ’jalostusjärjestöllä’ mitä tahansa 
toimijaa, joka on oikeushenkilö sen 
jäsenvaltion voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, jossa 
tunnustamista koskeva hakemus 
esitetään, ja jonka jonkin jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen tai jokin 
kyseisen jäsenvaltion julkinen elin 
tunnustaa 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jalostusohjelmien toteuttamista varten 
sellaisilla puhdasrotuisilla jalostuseläimillä, 
jotka on merkitty tällaisen toimijan 
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ylläpitämiin tai perustamiin kantakirjoihin;

Or. fr

Perustelu

On syytä varmistaa jalostusjärjestön oikeudellisen aseman vapaus.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 f a) ’jalostusohjelmalla’ jalostusjärjestön 
tai -toimijan 8 artiklan 1 kohdan 
mukaista toimintaa, johon sisältyy muun 
muassa rodun tarkka määritelmä ja 
fenotyyppiset ja genotyyppiset 
ominaisuudet, jalostuksen suunta ja 
tavoitteet, valittujen kriteerien 
määritelmät ja niiden painotus 
jalostusarvon arvioinnissa, mikäli tätä 
edellytetään, yksilötulosten testaus- ja 
rekisteröintijärjestelmän määritelmä sekä 
kantakirjan organisointia ja ylläpitoa 
koskevan säännöt;

Or. fr

Perustelu

Jalostusohjelman käsitettä, joka mainitaan tässä asetuksessa, ei ole määritelty. 
Oikeusvarmuuden vuoksi sille on syytä ehdottaa määritelmää.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jalostusjärjestöjä ja -toimijoita koskevan 
virallisen valvonnan järjestäminen 
46 artiklassa ja 52 artiklan 1 kohdan 

ii) jalostusjärjestöjä ja -toimijoita koskevan 
virallisen valvonnan järjestäminen 
46 artiklassa annettujen sääntöjen 
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nojalla hyväksytyissä delegoiduissa 
säädöksissä annettujen sääntöjen 
mukaisesti;

mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun 
lajin kotieläintä, joka on peräisin saman 
rodun kantakirjan pääosastoon 
merkityistä vanhemmista ja joka on 
merkitty tai rekisteröity ja merkittävissä 
tällaisen kantakirjan pääosastoon 
19 artiklan mukaisesti;

ii) a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun 
lajin kotieläintä, joka on peräisin saman 
rodun kantakirjaan merkityistä 
vanhemmista ja joka on merkitty tai 
rekisteröity ja merkittävissä tällaiseen 
kantakirjaan 19 artiklan mukaisesti, 
ruunat mukaan luettuina;

Or. fr

Perustelu

Nykyinen määritelmä, joka käsittää vain jalostuseläimet, ei vastaa hevosten kantakirjojen 
erityispiirteitä, sillä niihin kirjataan eläimet jo niiden syntyessä riippumatta siitä, tuleeko 
niistä jalostuseläimiä vai ei. Tämä koskee erityisesti ruunia ja niiden luokittelua 
”rekisteröidyiksi hevoseläimiksi”.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) muun kuin tämän kohdan i ja ii 
alakohdassa tarkoitetun lajin kotieläintä, 
jonka osalta näillä eläimillä ja niiden 
sukusoluilla ja alkioilla käytävää kauppaa 
ja niiden unioniin tuontia koskevat 
jalostus- ja polveutumissäännöt annetaan 
35 artiklan 1 kohdan ja 45 artiklan 
1 kohdan nojalla hyväksytyissä 

Poistetaan.
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delegoiduissa säädöksissä;

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) ’arvolla’ jalostuseläimen mitattavissa 
olevia perinnöllisiä ominaisuuksia;

o) ’arvolla’ arviota eläimen genotyypin 
vaikutuksesta tiettyyn ominaispiirteeseen, 
jonka se välittää jälkeläiselleen;

Or. fr

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) ’jalostustarkastuksella’ unioniin 
tuoduille jalostuseläimille ja niiden 
sukusoluille ja alkioille tehtyjä asiakirja- ja 
tunnistustarkastuksia, joilla todennetaan 42 
artiklassa säädettyjen jalostusedellytysten 
ja 45 artiklan 1 kohdan nojalla 
hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä 
annettujen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen noudattaminen; 

v) ’jalostustarkastuksella’ unioniin 
tuoduille jalostuseläimille ja niiden 
sukusoluille ja alkioille tehtyjä asiakirja- ja 
tunnistustarkastuksia, joilla todennetaan 42 
artiklassa säädettyjen jalostusedellytysten 
noudattaminen; 

Or. fr
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – w alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) unioniin tuodut puhdasrotuiset 
jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja 
alkiot 45 artiklan 1 kohdan nojalla 
annetuissa delegoiduissa säädöksissä 
säädetyn mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jalostusjärjestöt ja -toimijat voivat 
hakea toimivaltaiselta viranomaiselta 
tunnustamista 2 kohdan mukaisesti.

1. Jalostusjärjestöt ja -toimijat hakevat 
toimivaltaiselta viranomaiselta 
tunnustamista 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On syytä selventää jäsenvaltioiden jalostusjärjestöille antaman tunnustamisen oikeudellista 
kehystä: toimijat on velvoitettava hakemaan tunnustamista voidakseen ylläpitää kantakirjaa 
ja toteuttaa jalostusohjelmaa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rodun säilyttäminen tai – rodun geneettisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen tai

Or. fr
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rodun tai risteytyksen parantaminen; – rodun parantaminen tai erilaistaminen; 
tai

Or. fr

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 – risteytyksen suunnittelu;

Or. fr

Perustelu

Risteytys on jalostettavien rotujen lisääntymisen tulos, ja tämä vaihe on syytä erottaa rodun 
parantamisesta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I 
olevassa 1 osassa ja puhdasrotuisten 
jalostushevosten osalta 3 osassa 
tarkoitettujen jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden tunnustamista koskevien 
vaatimusten muutoksia, jotta voidaan 
ottaa huomioon niiden jalostusjärjestöjen 

Poistetaan.
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ja -toimijoiden monimuotoisuus, joihin 
vaatimukset vaikuttavat.

Or. fr

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta 
jalostusjärjestöä, joka täyttää liitteessä I 
olevan 1 osan vaatimukset, jos kyseisen 
jalostusjärjestön jalostusohjelma 
vaarantaisi sellaisten puhdasrotuisten 
jalostuseläinten säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden, jotka on merkitty tai 
rekisteröity ja merkittävissä kantakirjaan, 
jonka kyseisessä jäsenvaltiossa jo 
tunnustettu jalostusjärjestö on perustanut 
kyseistä rotua varten.

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta 
jalostusjärjestöä, joka täyttää liitteessä I 
olevan 1 osan vaatimukset, jos kyseisen 
jalostusjärjestön jalostusohjelma

– vaarantaisi sellaisten puhdasrotuisten 
jalostuseläinten säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden, jotka on merkitty tai 
rekisteröity ja merkittävissä kantakirjaan, 
jonka kyseisessä jäsenvaltiossa jo 
tunnustettu jalostusjärjestö on perustanut 
kyseistä rotua varten, tai

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 – vaarantaisi eläinten geneettisten varojen 
säilyttämisen ja kestävän hallinnoinnin, 
jotka kuuluvat jäsenvaltion suvereniteetin 
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piiriin ja joista se on vastuussa biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen ja Nagoyan pöytäkirjan 
tavoitteiden mukaisesti; tai

Or. fr

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 – vaarantaisi jonkin toisen saman rodun 
tunnustetun jalostusjärjestön 
jalostusohjelman.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuuksia kieltäytyä tunnustamasta 
jalostusjärjestöjä, jotta vältetään jalostusjärjestöjen määrän moninkertaistuminen saman 
rodun osalta tietyllä alueella, mikä johtaisi käyttäjien silmissä epäselvyyksiin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 c a) mahdolliset häiriöt ja heikentyminen, 
joita aiheuttaisi sellaisen jalostusjärjestön 
tunnustaminen, joka rekisteröisi samoja 
jalostuseläimiä, jotka jo tunnustettu 
järjestö on rekisteröinyt.

Or. fr
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rotu tai risteytys, jonka osalta 
jalostusohjelma on hyväksytty;

b) rotu tai risteytys, jonka osalta 
jalostusohjelma on hyväksytty 8 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 -1. Jalostusjärjestön tai jalostusyrityksen 
on toteutettava jalostusohjelmaa 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttyä 
sen -1 a kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 -1 a. Jalostusjärjestön tai 
jalostusyrityksen on toimitettava 
jalostusohjelmansa hyväksymistä koskeva 
hakemus sille toimivaltaiselle 
viranomaiselle, joka on tunnustanut 
jalostusjärjestön tai jalostusyrityksen 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnustamansa 
jalostusjärjestön tai -toimijan 
jalostusohjelma sillä edellytyksellä, että 
jalostusjärjestö tai -toimija toimittaa 
jalostusohjelmansa hyväksymistä 
koskevan hakemuksen, jossa se osoittaa 
noudattavansa 4 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa säädettyjä ja liitteessä I 
olevassa 2 osassa ja puhdasrotuisten 
hevosten tapauksessa 3 osassa esitettyjä 
vaatimuksia.

1. Edellä -1 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava 
nämä jalostusohjelmat ja hyväksyttävä ne 
sillä edellytyksellä, että ne täyttävät 4 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt ja 
liitteessä I olevassa 2 osassa ja 
puhdasrotuisten hevosten tapauksessa 
liitteessä I olevassa 3 osassa esitetyt 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Näin selvennetään jalostusohjelman hyväksymisen pakollista luonnetta.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen voi antaa 
jalostusjärjestöille ja -toimijoille luvan 
ulkoistaa kantakirjan tai jalostusrekisterin 
teknisen hallinnoinnin ja muut 
jalostusohjelman erityiset osat kolmannelle 
osapuolelle, edellyttäen että

2. Jalostusjärjestöt ja -toimijat voivat 
ulkoistaa kantakirjan tai jalostusrekisterin 
teknisen hallinnoinnin ja muut 
jalostusohjelman erityiset osat kolmannelle 
osapuolelle, edellyttäen että

Or. fr
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Perustelu

Olisi jätettävä jalostusjärjestöjen harkinnan varaan, ulkoistetaanko kantakirjan tai 
jalostusrekisterin hallinnointi ja tietyt muut jalostusohjelman osat vai ei.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jalostusjärjestöt ja -toimijat ovat 
edelleen vastuussa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sen varmistamisesta, että 4 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä 
vaatimuksia noudatetaan;

a) jalostusjärjestöt ja -toimijat ovat 
edelleen vastuussa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sen varmistamisesta, että 4 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa sekä 
liitteessä I olevissa 2 ja 3 osassasäädettyjä 
vaatimuksia noudatetaan; 

Or. fr

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden on 
ilmoitettava tästä toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. fr

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 

Poistetaan.
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säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I 
olevassa 2 osassa ja puhdasrotuisten 
hevosten osalta 3 osassa tarkoitettujen 
jalostusohjelmien hyväksymistä koskevien 
vaatimusten muutoksia, jotta voidaan 
ottaa huomioon jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden toteuttamien 
jalostusohjelmien monimuotoisuus.

Or. fr

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jalostusohjelman soveltamisala tai 
maantieteellinen alue, jolla se on tarkoitus 
toteuttaa, viittaa siihen, että jalostusjärjestö 
tai -toimija aikoo toteuttaa sen 
jalostuseläimillä, joita pidetään toisessa 
jäsenvaltiossa, 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen

1. Jos jalostusohjelman soveltamisala tai 
maantieteellinen alue, jolla se on tarkoitus 
toteuttaa, viittaa siihen, että jalostusjärjestö 
tai -toimija aikoo toteuttaa sen 
jalostuseläimillä, joita pidetään toisessa 
jäsenvaltiossa, 8 artiklan -1 a kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen

Or. fr

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ilmoittaa kyseisen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 
90 kalenteripäivää ennen jalostusohjelman 
aiottua aloituspäivää;

a) ilmoittaa kyseisen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 
90 kalenteripäivää ennen jalostusohjelman 
aiottua aloituspäivää kyseisen toisen 
jäsenvaltion kielellä;

Or. fr
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimittaa a alakohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä 
edellä mainitun ilmoituksen kanssa 
jäljennöksen 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta jalostusohjelman 
hyväksymistä koskevasta hakemuksesta.

b) toimittaa a alakohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä 
edellä mainitun ilmoituksen kanssa 
jäljennöksen 8 artiklan -1 a kohdassa 
tarkoitetusta jalostusohjelman 
hyväksymistä koskevasta hakemuksesta 
a alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion 
virallisella kielellä.

Or. fr

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi 
90 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut 
kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen, kieltäytyä antamasta 
hyväksyntää 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tunnustaman jalostusjärjestön toteuttamalle 
jalostusohjelmalle sen alueella, jos

2. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi 
90 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut 
kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen, kieltäytyä antamasta 
hyväksyntää 8 artiklan -1 a kohdassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tunnustaman jalostusjärjestön toteuttamalle 
jalostusohjelmalle sen alueella, jos

Or. fr

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uuden jalostusohjelman hyväksyminen 
hajauttaisi kyseisessä jäsenvaltiossa 

b) uuden jalostusohjelman hyväksyminen 
vaarantaisi kyseisen rodun parantamisen, 
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käytettävissä olevaa puhdasrotuisten 
jalostuseläinten populaatiota siinä 
määrin, että kyseisen rodun säilyminen 
tai geneettinen monimuotoisuus 
vaarantuisi.

erilaistamisen, säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden

Or. fr

Perustelu

On taattava, että jalostusohjelmat ovat johdonmukaisia keskenään, jos niitä on useampia 
samaa rotua varten. Jos näin ei tehtäisi, rodun eläinten homogeenisuus ja jalostajien 
määrittämät jalostustavoitteet olisivat uhattuina.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen aikoo 
kieltäytyä antamasta hyväksyntää 2 kohdan 
mukaisesti, sen on ilmoitettava komissiolle 
aikomuksestaan kieltäytyä antamasta 
hyväksyntää ja esitettävä perusteltu 
selvitys.

5. Jos 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen kieltäytyy 
antamasta hyväksyntää 2 kohdan 
mukaisesti, sen on ilmoitettava tästä 
kieltäytymisestä komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jalostusjärjestön tai -toimijan 
säännöissä määrätään jäsenyydestä, 
jalostajat voivat hakea

Poistetaan.

a) tällaisten jalostusjärjestöjen tai 
-toimijoiden jäsenyyttä;
b) osallistumista jalostusohjelmaan 8 
artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 
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mukaisesti hyväksytyn toiminnan 
soveltamisalan ja maantieteellisen alueen 
puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jalostusjärjestön tai -toimijan 
säännöissä ei määrätä jäsenyydestä, 8 
artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyihin jalostusohjelmiin 
osallistuvat jalostajat voivat esittää 
hakemuksen, jotta

2. Edellä 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyihin 
jalostusohjelmiin osallistuvilla jalostajilla 
on oltava syrjimätön pääsy kaikkiin 
jalostusohjelmassa tarjottaviin 
palveluihin.

a) niiden puhdasrotuiset jalostuseläimet 
merkittäisiin jalostusjärjestön 17 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kyseistä rotua varten 
perustaman kantakirjan pääosastoon;
b) niiden eläimet merkittäisiin 
jalostusjärjestön 17 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti kyseistä rotua varten 
perustaman kantakirjan lisäosastoon;
c) niiden risteytetyt jalostussiat 
kirjattaisiin jalostustoimijan 24 artiklan 
mukaisesti kyseistä risteytystä varten 
perustamaan jalostusrekisteriin;
d) ne voisivat osallistua yksilötulosten 
testaukseen ja jalostusarvon arviointiin 27 
artiklan mukaisesti;
e) niille annettaisiin jalostustodistus 33 
artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 a. Jos jalostusjärjestön tai -toimijan 
säännöissä määrätään jäsenyydestä, 
a) jalostajat voivat hakea tällaisten 
jalostusjärjestöjen tai -toimijoiden 
jäsenyyttä; 
b) jalostajat voivat hakea osallistumista 
jalostusohjelmaan 8 artiklan 1 kohdan tai 
9 artiklan mukaisesti hyväksytyn 
toiminnan soveltamisalan ja 
maantieteellisen alueen puitteissa;
c) jalostajat osallistuvat 
jalostusohjelmaan 8 artiklan 1 kohdan tai 
9 artiklan mukaisesti hyväksytyn 
toiminnan soveltamisalan ja 
maantieteellisen alueen puitteissa.

Or. fr

Perustelu

Tällä uudella kohdalla pyritään selventämään jalostajien oikeuksia siinä tapauksessa, että ne 
ovat jalostusjärjestöjen tai -toimijoiden jäseniä. Nämä oikeudet on etenkin rajoitettava 
koskemaan sellaisia jalostajia, jotka toimivat jalostusjärjestön toiminnan soveltamisalalla ja 
maantieteellisellä alueella, ja jalostajilla on oltava syrjimätön pääsy jalostusohjelman 
mukaisiin palveluihin.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jalostajilla on oikeus valita kantakirja tai 
jalostusrekisteri, johon ne haluavat 
jalostuseläimensä merkittäväksi tai 
kirjattavaksi 19 ja 24 artiklan mukaisesti.

3. Jalostajilla on oikeus valita kantakirja tai 
jalostusrekisteri, johon ne haluavat 
jalostuseläimensä merkittäväksi tai 
kirjattavaksi 19 ja 24 artiklan mukaisesti, 
sen jälkeen, kun kantakirjaan tai 
jalostusrekisteriin liittyvä jalostusohjelma 
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on hyväksytty jalostajien jäsenvaltiossa 
8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 3 a. Jalostajat, jotka siirtävät eläimiään 
sen maantieteellisen alueen ulkopuolella 
sijaitseville tiloille, jossa jalostusjärjestö 
tai -yritys toteuttaa 8 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyä jalostusohjelmaa, 
voivat rekisteröidä eläimensä kyseisen 
jalostusjärjestön pitämään kantakirjaan 
kyseisen jalostusjärjestön tai -yrityksen 
hyväksymän ja liitteessä I olevan 1 osan 
3 kohdan e alakohdan ii alakohdassa 
säädettyjen menettelysääntöjen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Jalostajien oikeus riitauttaa 

jalostusjärjestön tekemä päätös
1. Jalostajat voivat soveltaa 13 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jos ne katsovat, 
että jalostusjärjestö on evännyt 
perusteetta jonkin seuraavista:
a) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toimitettu hakemus;
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b) hakemus puhdasrotuisen 
jalostuseläimen merkitsemiseksi 
kantakirjan pääosastoon 19 artiklassa 
säädetyn mukaisesti;
c) hakemus eläimen merkitsemiseksi 
kantakirjan lisäosastoon 20 artiklan 3 
kohdassa säädetyn mukaisesti;
d) puhdasrotuisen jalostuseläimen 
hyväksyminen
i) jalostukseen 21 artiklassa säädetyn 
mukaisesti; tai
ii) keinosiemennykseen 23 artiklan 1 
kohdassa säädetyn mukaisesti;
e) puhdasrotuisen jalostuseläimen tai sen 
siemennesteen hyväksyminen viralliseen 
yksilötulosten testaukseen ja 
jalostusarvon arviointiin 23 artiklan 2 
kohdassa säädetyn mukaisesti;
f) 27 artiklan mukaisesti tehdyn 
yksilötulosten testauksen ja jalostusarvon 
arvioinnin tulosten hyväksyminen.
2. Jalostajat voivat soveltaa 13 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jos ne katsovat, 
että jalostusjärjestö ei ole toteuttanut 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia 27 artiklan mukaisesti.

Or. fr

(Koko 11 artikla poistetaan.)

Perustelu

Yhden tai useamman jalostajan ja jalostusjärjestön välisiä oikeussuojakeinoja koskevat 
säännökset ovat jo olemassa kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
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Jalostajien oikeus riitauttaa 
jalostustoimijan tekemä päätös

1. Jalostajat voivat soveltaa 13 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jos ne katsovat, 
että jalostustoimija on evännyt perusteetta 
jonkin seuraavista:
a) hakemus risteytetyn jalostussian 
rekisteröimiseksi jalostusrekisteriin 24 
artiklassa säädetyn mukaisesti;
b) risteytetyn jalostussian hyväksyminen 
keinosiemennykseen 26 artiklan 1 
kohdassa säädetyn mukaisesti;
c) risteytetyn jalostussian tai sen 
siemennesteen hyväksyminen 
yksilötulosten testaukseen 26 artiklan 2 
kohdassa säädetyn mukaisesti;
d) 27 artiklan mukaisesti tehdyn 
yksilötulosten testauksen tulosten 
hyväksyminen.
2. Jalostajat voivat soveltaa 13 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä, jos ne katsovat, 
että jalostustoimija ei ole toteuttanut 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia 27 artiklan mukaisesti.

Or. fr

(Poistetaan koko 12 artikla.)

Perustelu

Yhden tai useamman jalostajan ja jalostusjärjestön välisiä oikeussuojakeinoja koskevat 
säännökset ovat jo olemassa kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Jalostajien käytössä olevat toimenpiteet, 

jos ne riitauttavat jalostusjärjestön
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tai -toimijan tekemän päätöksen
1. Jalostajat voivat 11 ja 12 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa
a) pyytää riippumattoman asiantuntijan 
lausuntoa;
b) hakea muutosta 11 artiklan 1 kohdassa 
ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
epääviin päätöksiin tai 11 artiklan 
2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin yksilötulosten testauksen ja 
jalostusarvon arvioinnin tuloksiin 
30 päivän kuluessa epäämisen tai tulosten 
vastaanottamisesta jalostusjärjestöltä tai 
-toimijalta.
2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa muutoshakemuksessa 
jalostajan on kuvattava tosiseikat ja 
perusteet – mahdollisen 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun 
riippumattoman asiantuntijan lausunnon 
perusteella – joiden perusteella se katsoo, 
että
a) jalostusjärjestön tai -toimijan tekemä 
epäämispäätös ei ole 19, 21, 23, 27, 28, 30 
tai 32 artiklan mukainen; tai
b) yksilötulosten testauksen ja 
jalostusarvon arvioinnin tuloksia ei ole 
saatu 27 artiklan mukaisesti.

Or. fr

(Poistetaan koko 13 artikla.)

Perustelu

Yhden tai useamman jalostajan ja jalostusjärjestön välisiä oikeussuojakeinoja koskevat 
säännökset ovat jo olemassa kansallisessa lainsäädännössä.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Riidanratkaisu

1. Jos jalostusjärjestö tai -toimija ei 
hyväksy 13 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädettyä jalostajan 
tekemää muutoksenhakua, sen on 
ilmoitettava tästä jalostajalle ja 
jalostusjärjestön tai -toimijan 4 artiklan 2 
kohdan mukaisesti tunnustaneelle 
toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän 
kuluessa päivästä, jona se päätti olla 
hyväksymättä muutoksenhakua.
2. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa tai 
9 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen 
viranomainen voi kumota 
jalostusjärjestön tai -toimijan päätöksen, 
jos se katsoo, että päätös ei ole 19, 21, 23, 
27, 28, 30 tai 32 artiklan mukainen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on muutoksenhakumenettely 
ja että muutoksenhakua koskevat 
päätökset tehdään kohtuullisessa ajassa.
Tätä varten toimivaltainen viranomainen 
voi päättää perustaa erityisen 
tuomioistuimen, jolla on valtuudet 
kumota jalostusjärjestön tai -toimijan 
päätökset, jos se katsoo, että 
jalostusjärjestön tai -toimijan päätös evätä 
jalostajan esittämä muutoksenhaku oli 
perusteeton.

Or. fr

(Poistetaan koko 14 artikla.)

Perustelu

Yhden tai useamman jalostajan ja jalostusjärjestön välisiä oikeussuojakeinoja koskevat 
säännökset ovat jo olemassa kansallisessa lainsäädännössä.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 1 a. Jalostusjärjestöt tai -toimijat voivat 
sulkea jalostajat jalostusohjelman 
ulkopuolelle, mikäli nämä eivät noudata 
jalostusohjelman sääntöjä.

Or. fr

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) olla myöntämättä jäsenyyttä jalostajille, 
jotka eivät noudata työjärjestyksessä 
vahvistettuja velvollisuuksiaan liitteessä I 
olevan 1 osan 3 kohdan e alakohdan 
mukaisesti.

b) olla myöntämättä jäsenyyttä jalostajille, 
jotka eivät noudata 16 artiklan 1 kohdan 
mukaisessa työjärjestyksessä vahvistettuja 
velvollisuuksiaan.

Or. fr

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. On ensisijaisesti jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden vastuulla estää ja tarpeen 
mukaan sopia riita-asiat, joita saattaa 
syntyä jalostajien välillä sekä jalostajien ja 
jalostusjärjestön tai -toimijan välillä, kun 
toteutetaan 8 artiklan 1 kohdan tai 
9 artiklan mukaisesti hyväksyttyä 
jalostusohjelmaa, sen jäsenvaltion, jossa 

3. On ensisijaisesti jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden vastuulla estää ja tarpeen 
mukaan sopia riita-asiat, joita saattaa 
syntyä jalostajien välillä sekä jalostajien ja 
jalostusjärjestön tai -toimijan välillä, kun 
toteutetaan 8 artiklan 1 kohdan tai 
9 artiklan mukaisesti hyväksyttyä 
jalostusohjelmaa, liitteessä I olevan 3 osan 
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riita-asia syntyy, 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vahvistamien sääntöjen ja 
liitteessä I olevan 1 osan 3 kohdassa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

3 kohdan f alakohdassa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriteereissä ja menettelyissä voidaan 
edellyttää, että puhdasrotuiselle 
jalostuseläimelle tehdään 27 artiklassa 
säädetty tai 28 artiklan 1 kohdan nojalla 
hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä 
esitetty yksilötulosten testaus tai 
jalostusarvon arviointi tai jokin muu 
arviointi, joka kuvataan 8 artiklan 1 kohdan 
tai 9 artiklan mukaisesti hyväksytyssä 
jalostusohjelmassa, ennen eläimen 
merkitsemistä pääosaston tiettyyn 
luokkaan.

Kriteereissä ja menettelyissä voidaan 
edellyttää, että puhdasrotuiselle 
jalostuseläimelle tehdään 27 artiklassa 
säädetty yksilötulosten testaus tai 
jalostusarvon arviointi tai jokin muu 
arviointi, joka kuvataan 8 artiklan 1 kohdan 
tai 9 artiklan mukaisesti hyväksytyssä 
jalostusohjelmassa, ennen eläimen 
merkitsemistä pääosaston tiettyyn 
luokkaan.

Or. fr

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jalostusjärjestö voi tämän artiklan 1 
kohdassa säädetyn pääosaston lisäksi 
perustaa yhden tai useamman kantakirjan 
lisäosaston saman lajin eläimille, joita ei 
voida merkitä pääosastoon, sillä 
edellytyksellä, että eläimet täyttävät 20 
artiklan 1 kohdan vaatimukset ja että 
jalostusjärjestön säännöt mahdollistavat 
näiden eläinten jälkeläisten merkitsemisen 

3. Jalostusjärjestö voi tämän artiklan 1 
kohdassa säädetyn pääosaston lisäksi 
perustaa yhden tai useamman kantakirjan 
lisäosaston saman lajin eläimille, joita ei 
voida merkitä pääosastoon, sillä 
edellytyksellä, että eläimet täyttävät 
liitteessä II olevan 1 osan III luvun 1 ja 
2 kohdassa asetetut vaatimukset ja että 
jalostusjärjestön säännöt mahdollistavat 



PR\1062617FI.doc 39/90 PE557.277v01-00

FI

pääosastoon niiden sääntöjen mukaisesti, 
jotka vahvistetaan

näiden eläinten jälkeläisten merkitsemisen 
pääosastoon niiden sääntöjen mukaisesti, 
jotka vahvistetaan

Or. fr

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat muutoksia 
liitteessä II olevan 1 osan I ja II luvussa 
asetettuihin vaatimuksiin puhdasrotuisten 
jalostuseläinten merkitsemiseksi 
kantakirjan pääosastoon.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat täsmennyksiä 
liitteessä II olevan 1 osan III luvussa 
asetettuihin edellytyksiin eläinten 
merkitsemiseksi kantakirjan 
lisäosastoihin.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jalostusjärjestöt eivät saa muilla 
jalostukseen tai polveutumiseen liittyvillä 
perusteilla kuin niillä, jotka johtuvat 19 
artiklan soveltamisesta, jättää käyttämättä 
kantakirjansa pääosastoon merkittyjä 
puhdasrotuisia jalostuseläimiä jalostukseen 
seuraavilla lisääntymismenetelmillä:

1. Jalostusjärjestöt eivät saa muilla 
jalostukseen tai polveutumiseen liittyvillä 
perusteilla kuin niillä, jotka johtuvat 19 ja 
27 artiklan soveltamisesta, jättää 
käyttämättä kantakirjansa pääosastoon 
merkittyjä puhdasrotuisia jalostuseläimiä 
jalostukseen seuraavilla 
lisääntymismenetelmillä:

Or. fr

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siemennesteen kerääminen 
jalostuseläimiltä, joille on tapauksen 
mukaan tehty 27 artiklan mukainen tai 28 
artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyssä 
delegoidussa säädöksessä vahvistettu 
yksilötulosten testaus ja jalostusarvon 
arviointi;

c) siemennesteen kerääminen 
jalostuseläimiltä, joille on tapauksen 
mukaan tehty 27 artiklan mukainen 
yksilötulosten testaus ja jalostusarvon 
arviointi;

Or. fr

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sellaiset jalostusjärjestöt, jotka 
ylläpitävät puhdasrotuisten 
jalostushevosten tai -aasien kantakirjaa, 
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voivat toimivaltaisen viranomaisen 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksymiin jalostusohjelmiinsa 
liittyvissä tarkoituksissa tai 
puhdasrotuisen rodun geneettisen 
monimuotoisuuden turvaamiseksi 
a) rajoittaa jalostushevosten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden jalostukseen 
hyväksymistä tai kieltää sen;
b) rajoittaa yhden tai useamman 
1 kohdassa tarkoitetun jalostustekniikan 
käyttöä sellaisten puhdasrotuisten 
jalostuseläinten jalostamiseen, jotka on 
merkitty niiden kantakirjaan, tai kieltää 
käytön.

Or. fr

Perustelu

21 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti keinosiemennystä ei voida kieltää kuin tietyissä 
olosuhteissa, jotka liittyvät yksilötulosten testaukseen ja jalostusarvon arviointiin. Hevosten 
osalta tässä asetuksessa on sallittava, että jalostusjärjestö voi valita lisääntymismenetelmät 
jalostusohjelman puitteissa.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 71 artiklan 
mukaisesti kriteereistä, joka koskevat

Poistetaan.

a) jalostusjärjestöjen antamaa 
hyväksyntää puhdasrotuisille 
jalostuseläimille jalostusta varten;
b) puhdasrotuisten jalostuseläinten 
sukusolujen ja alkioiden keruuta ja 
käyttöä jalostustarkoituksiin.

Or. fr
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jalostusjärjestöjen on edellytettävä, että 
puhdasrotuiset jalostusnaudat ja 
lypsykarjarotuihin kuuluvat urospuoliset 
puhdasrotuiset jalostuslampaat ja -vuohet 
tunnistetaan niiden veriryhmän analyysin 
perusteella tai muulla asianmukaisella 
menetelmällä, joka tarjoaa vähintään 
samanasteisen varmuuden, kun näitä 
eläimiä käytetään

1. Jalostusjärjestöjen on edellytettävä, että 
puhdasrotuiset jalostusnaudat, -lampaat ja 
-vuohet sekä urospuoliset puhdasrotuiset 
jalostussiat tunnistetaan niiden veriryhmän 
analyysin perusteella, yhden nukleotidin 
polymorfismien (engl. SNP) 
analysoinnilla sekä mikrosatelliiteilla tai 
muulla asianmukaisella menetelmällä, joka 
tarjoaa vähintään samanasteisen 
varmuuden, kun näitä eläimiä käytetään

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkoitettujen jalostuseläinten määritelmää on syytä laajentaa. Myös SNP-analyysi ja 
mikrosatelliitit on merkittävä viitemenetelmien joukkoon.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 Komissio perustaa 
tunnistamismenetelmien kehityksen 
ICARin ja ISAGin (International Society 
of Animal Genetics, kansainvälisen 
eläingenetiikan liitto) tekemään työhön.

Or. fr
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi jäsenvaltion tai kyseisen 
lajin puhdasrotuisten eläinten 
jalostusjärjestöjen eurooppalaisen 
yhdistyksen pyynnöstä hyväksyä 
delegoiduin säädöksin puhdasrotuisten 
jalostusnautojen ja lypsykarjarotuihin 
kuuluvien urospuolisten puhdasrotuisten 
jalostuslampaiden ja -vuohien 
tunnistamisen varmistamiseksi menetelmiä, 
jotka tarjoavat vähintään samantasoisen 
varmuuden kuin näiden puhdasrotuisten 
jalostuseläinten veriryhmän analysointi, 
ottaen huomioon tekninen edistys ja 
31 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
vertailukeskusten suositukset.

2. Komissio voi jäsenvaltion tai kyseisen 
lajin puhdasrotuisten eläinten 
jalostusjärjestöjen eurooppalaisen 
yhdistyksen pyynnöstä hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksin 1 kohdassa 
tarkoitettujen jalostuseläinten 
tunnistamisen varmistamiseksi menetelmiä, 
jotka tarjoavat vähintään samantasoisen 
varmuuden kuin näiden puhdasrotuisten 
jalostuseläinten veriryhmän analysointi, 
ottaen huomioon tekninen edistys ja 31 
artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
vertailukeskusten suositukset.

Or. fr

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 a. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi kieltää puhdasrotuisen 
jalostuseläimen ja sen sukusolujen ja 
alkioiden käytön siinä tapauksessa, että 
tällainen käyttö vaarantaisi kyseisen 
rodun parantamisen, erilaistamisen, 
säilymisen ja geneettisen 
monimuotoisuuden.

Or. fr
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Perustelu

Logistisista syistä sukusoluja ja alkioita voi olla tarpeen kerätä ja varastoida, vaikka sitä ei 
ole mahdollista tehdä unionin sisäistä kauppaa varten virallisesti hyväksytyssä 
varastointikeskuksessa. Tällaiset tapaukset rajoitetaan rodun säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden asettamiin ehdottomiin vaatimuksiin, kun sukusoluja ja alkioita käytetään 
kyseisen jäsenvaltion alueella, mikä tarkoittaa, että niitä ei ole tarkoitettu kauppaan eivätkä 
ne siten edellytä tunnustamista.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi rodun säilymisen tai geneettinen 
monimuotoisuuden sitä edellyttäessä 
hyväksyä jäsenvaltion alueella tapahtuvaa 
rajoitettua käyttöä varten puhdasrotuisten 
jalostuseläinten sukusolujen ja alkioiden 
käsittelyn ja varastoinnin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tarkoituksiin, jonka 
suorittaa näillä hyödykkeillä käytävää 
unionin sisäistä kauppaa varten unionin 
eläinlääkintälainsäädännön mukaisesti 
hyväksytty alkionsiirto- tai 
alkiontuotantokeskus, mikäli hygieniaolot 
mahdollistavat sukusolujen ja alkioiden 
jatkokäytön jäsenvaltion alueella.

Or. fr

Perustelu

Logistisista syistä sukusoluja ja alkioita voi olla tarpeen kerätä ja varastoida, vaikka sitä ei 
ole mahdollista tehdä unionin sisäistä kauppaa varten virallisesti hyväksytyssä 
varastointikeskuksessa. Tällaiset tapaukset rajoitetaan rodun säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden asettamiin ehdottomiin vaatimuksiin, kun sukusoluja ja alkioita käytetään 
kyseisen jäsenvaltion alueella, mikä tarkoittaa, että niitä ei ole tarkoitettu kauppaan eivätkä 
ne siten edellytä tunnustamista.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä

Poistetaan.

a) tiettyjen rotujen puhdasrotuisten 
jalostushevosten hyväksymiseksi 
keinosiemennystä ja munasolujen in vitro 
-hedelmöitystä varten;
b) tiettyjen rotujen puhdasrotuisten 
jalostushevosten ja niiden sukusolujen ja 
alkioiden hyväksymiseksi yksilötulosten 
testausta ja jalostusarvon arviointia 
varten.

Or. fr

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat muutoksia 
liitteessä II olevassa 2 osassa asetettuihin 
vaatimuksiin risteytettyjen jalostussikojen 
rekisteröimiseksi jalostusrekistereihin.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siemennesteen kerääminen 
jalostuseläimiltä, joille on tehty 27 artiklan 
mukainen tai 28 artiklan 1 kohdan nojalla 
hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä 
vahvistettu yksilötulosten testaus ja 
jalostusarvon arviointi, ja sen käyttö;

c) siemennesteen kerääminen 
jalostuseläimiltä, joille on tehty 27 artiklan 
mukainen yksilötulosten testaus ja 
jalostusarvon arviointi, ja sen käyttö;

Or. fr

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 71 artiklan 
mukaisesti kriteereistä, joka koskevat

Poistetaan.

a) jalostustoimijoiden antamaa 
hyväksyntää risteytetyille jalostussioille 
jalostusta varten;
b) risteytettyjen jalostussikojen 
siemennesteen, munasolujen ja alkioiden 
keräämistä ja käyttöä jalostukseen.

Or. fr

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä 

Poistetaan.
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risteytettyjen jalostussikojen 
hyväksymiseksi keinosiemennykseen ja 
testaukseen.

Or. fr

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 
mukaisesti hyväksytyssä 
jalostusohjelmassa edellytetään 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia puhdasrotuisten jalostushevosten 
kantakirjaan luokittelemista varten ja 
urospuolisten jalostushevosten ja niiden 
siemennesteen jalostukseen hyväksymistä 
varten, jalostusjärjestöjen on varmistettava, 
että tällainen yksilötulosten testaus ja 
jalostusarvon arviointi tehdään sääntöjen 
mukaisesti, jotka vahvistetaan liitteessä I 
olevassa

2. Jos 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 
mukaisesti hyväksytyssä 
jalostusohjelmassa edellytetään 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia puhdasrotuisten jalostushevosten 
tai -aasien kantakirjaan luokittelemista 
varten ja jalostushevosten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden jalostukseen 
hyväksymistä varten, jalostusjärjestöjen on 
varmistettava, että tällainen yksilötulosten 
testaus ja jalostusarvon arviointi tehdään 
sääntöjen mukaisesti, jotka vahvistetaan 
liitteessä I olevassa

Or. fr

Perustelu

Kohdassa on viitattava myös aaseihin. Lisäksi mahdollisuus soveltaa yksilötulosten testausta 
ja jalostusarvon arviointia jalostukseen hyväksymistä varten on ulotettava myös 
jalostustammoihin. Tämä jalostuskeino on olennaisen tärkeä tietyille jalostusjärjestöille.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat yksilötulosten 
testaukseen ja jalostusarvon arviointiin 

Poistetaan.
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liittyviä sääntöjä, ja tarpeen mukaan 
liitteen III muuttamista, jotta voidaan 
ottaa huomioon
a) tieteellinen kehitys;
b) tekninen kehitys;
c) sisämarkkinoiden toiminta; tai
d) tarve suojella arvokkaita geenivaroja.

Or. fr

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi 13 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun riippumattoman 
asiantuntijan lausunnon perusteella antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaisia 
sääntöjä yksilötulosten testauksesta ja 
jalostusarvon arvioinnista sekä niiden 
tulosten tulkinnasta.

2. Komissio voi 13 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun riippumattoman 
asiantuntijan lausunnon perusteella antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaisia 
sääntöjä yksilötulosten testauksesta ja 
jalostusarvon arvioinnista muiden lajien 
kuin hevosten ja sikojen osalta sekä niiden 
tulosten tulkinnasta ICARin tekemän työn 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Hevosten osalta yksilötulosten testaus ja jalostusarvon arviointi ovat riippuvaisia kustakin 
kantakirjasta ja siihen liittyvistä jalostustavoitteista. Nämä tavoitteet vaihtelevat, ja tästä 
syystä sääntöjen yhdenmukaistaminen ei ole asianmukaista. Sikojenkaan osalta 
yhdenmukaistaminen ei ole suositeltavaa, koska yksilötulosten testaus ja jalostusarvon 
arviointi ovat jalostusjärjestöjen tai -yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisiä strategisia 
tekijöitä.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden on 
tarpeen mukaan 8 artiklan 1 kohdan tai 9 
artiklan mukaisesti hyväksytyn 
jalostusohjelmansa toteuttamiseksi 
nimettävä laitos, joka tekee 
jalostuseläimille 27 artiklassa säädetyn 
yksilötulosten testauksen ja jalostusarvon 
arvioinnin.

1. Urospuolisten jalostuseläinten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden jalostukseen 
hyväksymistä varten ja 8 artiklan 1 kohdan 
tai 9 artiklan mukaisesti hyväksytyn 
jalostusohjelman toteuttamisen 
edellyttäessä yksilötulosten testausta ja 
jalostusarvon arviointia koskevia toimia 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden on
a) toteutettava itse nämä toimet, tai
b) nimettävä ulkopuolinen laitos, jonka 
tehtäväksi nämä toimet delegoidaan.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädetyt laitokset 
voivat

2. Jalostusjärjestöjen tai -yritysten, jotka 
delegoivat yksilötulosten testausta ja 
jalostusarvon arviointia koskevat toimet 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille 
laitoksille, on täytettävä 8 artiklan 
2 kohdassa säädetyt ehdot.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen laitosten on

Or. fr
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Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joko toimia erikoistuneena yksikkönä 
jalostusjärjestön tai -toimijan vastuun 
alaisuudessa; tai

a) joko toimittava erikoistuneena 
yksikkönä jalostusjärjestön tai -toimijan 
vastuun alaisuudessa sillä edellytyksellä, 
että 31 artiklan mukaisesti nimetty 
Euroopan unionin vertailukeskus on 
tunnustanut ne tai jokin riippumaton 
laitos on sertifioinut ne ISO-standardin 
mukaisesti; tai

Or. fr

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi) – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saada hyväksynnän toimivaltaiselta 
viranomaiselta, joka on hyväksynyt 
jalostusohjelman.

b) saatava hyväksyntä toimivaltaiselta 
viranomaiselta, joka on hyväksynyt 
jalostusohjelman, edellyttäen, että ne 
täyttävät liitteen III vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

29 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimettyjen laitosten velvollisuudet

Jalostusjärjestöjen ja -yritysten sekä 
yksilötulosten testauksia ja jalostusarvon 

arviointeja suorittavien ulkopuolisten 
laitosten velvollisuudet

Or. fr
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Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jalostusjärjestöjen tai -toimijoiden 
29 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimeämien laitosten on toimitettava 
seuraavat tiedot toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä:

1. Jalostusjärjestöjen tai -yritysten, jotka 
suorittavat yksilötulosten testausta tai 
jalostusarvon arviointia 29 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tai 
29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen ulkopuolisten laitosten on 
toimitettava seuraavat tiedot toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä:

Or. fr

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nimeävän jalostusjärjestön tai 
-toimijan ja 29 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tunnistetiedot;

b) mikäli jalostusjärjestö tai -yritys on 
delegoinut nämä toimet 29 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle 
ulkopuoliselle laitokselle, tämän laitoksen 
tunnistetiedot;

Or. fr

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jalostusjärjestön tai -toimijan 29 
artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämien 
laitosten on asetettava julkisesti saataville 
ja pidettävä ajan tasalla niiden 

2. Jalostusjärjestöjen ja -yritysten, jotka 
suorittavat yksilötulosten testausta tai 
jalostusarvon arviointia, sekä 29 artiklan 1 
kohdan b alakohdan mukaisesti nimettyjen 



PE557.277v01-00 52/90 PR\1062617FI.doc

FI

jalostuseläinten jalostusarvon arvioinnin 
tulokset, joiden siemennestettä käytetään 
keinosiemennykseen.

ulkopuolisten laitosten on asetettava 
julkisesti saataville ja pidettävä ajan tasalla 
niiden jalostuseläinten jalostusarvon 
arvioinnin tulokset, joiden siemennestettä 
käytetään keinosiemennykseen.

Or. fr

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 a. Tämän asetuksen 29 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
nimettyjen ulkopuolisten laitosten on 
toimitettava 1 kohdan mukaisesti 
toimivaltaisille viranomaisille 
lähettämänsä tiedot kyseiset laitokset 
nimenneille jalostusjärjestöille ja 
-yrityksille.

Or. fr

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 b. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat 1 kohdan nojalla toimitettujen 
tietojen perusteella, että yksilötulosten 
testausta tai jalostusarvon arviointia ei ole 
suoritettu yleisten jalostusperiaatteiden 
mukaisesti, ne voivat keskeyttää 
hyväksytyn jalostusohjelman. Tämä 
keskeytys lakkaa, kun jalostusjärjestö, 
jalostusyritys tai 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti nimetty ulkopuolinen laitos on 
toteuttanut korjaavia toimenpiteitä.
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Or. fr

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti vaadittuja tietoja ja 
tarpeen mukaan muutoksia liitteessä V 
säädettyjen jalostustodistusten sisältöön.

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tarpeen mukaan 
muutoksia liitteessä V säädettyjen 
jalostustodistusten sisältöön, jotta otetaan 
huomioon:
a) tieteellinen kehitys;
b) tekninen kehitys;
c) sisämarkkinoiden toiminta;
d) tarve suojella geenivaroja.

Or. fr

Perustelu

Delegoitua säädöstä on täsmennettävä.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
VI luku

Komission teksti Tarkistus

VI LUKU Poistetaan.
Jalostus- ja polveutumissäännöt muiden 
lajien puhdasrotuisilla jalostuseläimillä 

käytävää kauppaa varten
35 artikla

Jalostus- ja polveutumissääntöjä koskeva 
säädösvallan siirtäminen ja 

täytäntöönpanovalta 2 artiklan i 
alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuilla 

puhdasrotuisilla jalostuseläimillä ja 
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niiden sukusoluilla ja alkioilla käytävää 
kauppaa varten

1. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat jalostus- ja 
polveutumissääntöjä 2 artiklan i 
alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuilla 
puhdasrotuisilla jalostuseläimillä ja 
niiden sukusoluilla ja alkioilla käytävää 
kauppaa varten, kun tämä on tarpeen 
joko sisämarkkinoiden toiminnan tai 
arvokkaiden geenivarojen suojelun 
vuoksi, kun kyseessä ovat seuraavat:
a) jalostusjärjestöjen tunnustaminen;
b) jalostusohjelmien hyväksyminen;
c) puhdasrotuisten jalostuseläinten 
kantakirjoihin merkitsemistä koskevat 
edellytykset;
d) jalostusjärjestöjen suorittama 
puhdasrotuisten jalostuseläinten 
hyväksyminen jalostukseen tai 
keinosiemennykseen ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden keruun ja käytön 
hyväksyminen;
e) puhdasrotuisten jalostuseläinten 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia koskevat menetelmät;
f) tiedot, jotka on sisällytettävä 
puhdasrotuisten jalostuseläinten mukana 
oleviin jalostustodistuksiin.
2. Mikäli komissio on antanut 1 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, se 
laatii täytäntöönpanosäädöksillä tämän 
artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen jalostustodistusten mallit 2 
artiklan i alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetuille puhdasrotuisille 
jalostuseläimille ja niiden 
siemennesteelle, munasoluille ja alkioille.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr
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Perustelu

Muita lajeja ei saa sisällyttää tähän asetukseen yhteispäätösmenettelyllä.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 4 artiklassa säädetty tai 35 artiklan 1 
kohdan nojalla annetussa delegoidussa 
säädöksessä vahvistettu jalostusjärjestöjen 
tai -toimijoiden tunnustaminen ja valvonta;

a) 4 artiklassa säädetty jalostusjärjestöjen 
tai -toimijoiden tunnustaminen ja niiden 
46 artiklassa säädetty virallinen valvonta;

Or. fr

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 8 artiklan 1 kohdassa säädetty tai 35 
artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 
delegoidussa säädöksessä vahvistettu 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
jalostusohjelmien hyväksyminen;

b) 8 artiklan 1 kohdassa säädetty 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
jalostusohjelmien hyväksyminen;

Or. fr

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 19 ja 24 artiklassa säädetty tai 35 
artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 
delegoidussa säädöksessä vahvistettu 
jalostuseläinten merkitseminen 
kantakirjaan ja kirjaaminen 

c) 19 ja 24 artiklassa säädetty 
puhdasrotuisten jalostuseläinten 
merkitseminen kantakirjaan ja 
risteytettyjen jalostussikojen kirjaaminen 
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jalostusrekisteriin; jalostusrekisteriin;

Or. fr

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 21 ja 25 artiklassa säädetty tai 35 
artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 
delegoidussa säädöksessä vahvistettu 
jalostuseläinten hyväksyminen 
jalostukseen;

d) 21 ja 25 artiklassa säädetty 
jalostuseläinten hyväksyminen 
jalostukseen;

Or. fr

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 23 artiklan 1 kohdassa säädetty tai 35 
artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 
delegoidussa säädöksessä vahvistettu 
sukusolujen ja alkioiden käyttö 
jalostukseen;

e) 23 artiklan 1 kohdassa säädetty 
sukusolujen ja alkioiden käyttö 
jalostukseen;

Or. fr

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 23 artiklan 2 kohdassa säädetty tai 35 
artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 

f) 23 artiklan 2 kohdassa säädetty 
siemennesteen käyttö testaukseen;
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delegoidussa säädöksessä vahvistettu 
siemennesteen käyttö testaukseen;

Or. fr

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 27 artiklassa säädetty tai 35 artiklan 1 
kohdan nojalla annetussa delegoidussa 
säädöksessä vahvistettu yksilötulosten 
testaus ja jalostusarvon arviointi.

g) 27 artiklassa säädetty yksilötulosten 
testaus ja jalostusarvon arviointi.

Or. fr

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat jalostus- ja 
polveutumissääntöjä jalostuseläinten ja 
niiden sukusolujen ja alkioiden unioniin 
tuontia varten, jotta voidaan ottaa 
huomioon jalostuseläimen 
alkuperämaana olevan kolmannen maan 
jalostukseen liittyvä erityistilanne.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
VIII luku

Komission teksti Tarkistus

VIII LUKU Poistetaan.
Muiden lajien puhdasrotuisten 

jalostuseläinten unioniin tuontia koskevat 
jalostus- ja polveutumisedellytykset

45 artikla
Jalostus- ja polveutumissääntöjä koskeva 

säädösvallan siirtäminen ja 
täytäntöönpanovalta 2 artiklan i 

alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen 
puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden unioniin tuontia 

varten
1. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat erityisiä 
sääntöjä 2 artiklan i alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden unioniin tuontia 
varten, kun tämä on tarpeen joko 
sisämarkkinoiden toiminnan tai 
arvokkaiden geenivarojen suojelun 
vuoksi, kun kyseessä ovat seuraavat: 
a) jalostuselinten luetteloon 
sisällyttäminen;
b) edellytykset puhdasrotuisten 
jalostuseläinten merkitsemiseksi 
jalostusjärjestöjen perustamiin 
kantakirjoihin;
c) jalostusjärjestöjen suorittama 
puhdasrotuisten jalostuseläinten 
hyväksyminen jalostukseen tai 
keinosiemennykseen ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden keruun ja käytön 
hyväksyminen;
d) puhdasrotuisten jalostuseläinten 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia koskevat menetelmät;
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e) tärkeimmät tiedot, jotka on 
sisällytettävä puhdasrotuisten 
jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja 
alkioiden mukana oleviin 
jalostustodistuksiin.
2. Mikäli komissio on antanut 1 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, se 
laatii täytäntöönpanosäädöksillä 1 
kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
jalostustodistusten mallit 2 artiklan i 
alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuille 
puhdasrotuisille jalostuseläimille ja 
niiden siemennesteelle, munasoluille ja 
alkioille.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Muita lajeja ei saa sisällyttää tähän asetukseen yhteispäätösmenettelyllä.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot, jotka saattavat viitata 
sääntöjenvastaisuuteen.

d) tiedot, jotka saattavat viitata tässä 
asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen noudattamatta 
jättämiseen

Or. fr
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen tietyillä jalostuseläimillä ja 
niiden sukusoluilla ja alkioilla käytävää 
kauppaa suoritettu virallinen valvonta, 
jonka tarkoituksena on sellaisen virallisen 
todistuksen tai virallisen varmennuksen 
myöntäminen, jota tässä asetuksessa 
säädetyissä jalostus- ja 
polveutumissäännöissä edellytetään 
kyseisillä jalostuseläimillä tai niiden 
sukusoluilla ja alkioilla käytävää kauppaa 
varten, on suoritettava seuraavien 
mukaisesti:

Poistetaan.

a) tässä asetuksessa säädetyt jalostus- ja 
polveutumissäännöt;
b) komission 35 ja 45 artiklan mukaisesti 
antamat delegoidut säädökset.

Or. fr

Perustelu

Tässä asetuksessa ei mainita sellaista virallista valvontaa, jonka tarkoituksena on 
jalostustodistusten myöntäminen. Tämä toiminta on annettu jalostusjärjestöjen tehtäväksi.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
julkaista tai asettaa muutoin julkisesti 
saataville tietoja yksittäisten 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
luokituksesta, joka perustuu 
luokituskriteerien noudattamisen 
arviointiin ja virallisen valvonnan 
tuloksiin, edellyttäen että seuraavat ehdot 

Poistetaan.
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täyttyvät:
a) luokituskriteerit ovat objektiiviset, 
avoimet ja julkisesti saatavilla;
b) käytössä on asianmukaiset järjestelyt 
luokitusprosessin johdonmukaisuuden ja 
avoimuuden varmistamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen ei pidä luokitella mitenkään jalostusjärjestöjä. Jalostusjärjestöt 
noudattavat jo tunnustamisensa perusteella tiukkoja normeja.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jalostajien ja jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden tilat, toimistot ja laitteet;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jalostajien sekä jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden velvollisuudet

Virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien alaisten jalostajien sekä 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

velvollisuudet

Or. fr
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tilat, toimistot ja laitteet; Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

52 artikla Poistetaan.
Jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja 

alkioiden osalta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamaan viralliseen 

valvontaan ja toimintaan liittyviä erityisiä 
sääntöjä koskeva toimivallan siirtäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 71 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat sääntöjä
a) jalostuseläimiä ja niiden sukusoluja ja 
alkioita koskevan virallisen valvonnan 
suorittamiseksi, jotta todennetaan tässä 
asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen noudattaminen;
b) toimista, joita toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava virallisen 
valvonnan tulosten perusteella.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä on 
täsmennettävä
a) toimivaltaisen viranomaisen erityiset 
velvollisuudet ja tehtävät 46–50 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien ja tehtävien 
lisäksi;
b) tapaukset, joissa toimivaltaisen 
viranomaisen on tietyissä 
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sääntöjenvastaisuustapauksissa 
toteutettava yksi tai useampi 66 artiklan 1 
kohdan nojalla annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä säädetty 
toimenpide tai joitakin toimenpiteitä 
kyseisessä artiklassa säädettyjen 
toimenpiteiden lisäksi.

Or. fr

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen, 
jäljempänä ’pyynnön esittänyt 
toimivaltainen viranomainen’, katsoo, että 
se tarvitsee toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta, jäljempänä 
’pyynnön vastaanottanut toimivaltainen 
viranomainen’, tietoja virallisen valvonnan 
suorittamista tai tehokasta seurantaa varten, 
se toimittaa perustellun pyynnön kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 

1. Jos toimivaltainen viranomainen, 
jäljempänä ’pyynnön esittänyt 
toimivaltainen viranomainen’, katsoo, että 
se tarvitsee toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta, jäljempänä 
’pyynnön vastaanottanut toimivaltainen 
viranomainen’, tietoja virallisen valvonnan 
suorittamista tai tehokasta seurantaa varten, 
se toimittaa perustellun pyynnön kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Pyynnön 
vastaanottaneella viranomaisella on 
velvollisuus antaa apua.

Pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä
a) vahvistettava perustellun pyynnön 
vastaanottaminen ja ilmoitettava aika, 
jonka se tarvitsee pyydettyjen tietojen 
toimittamiseen;
b) suoritettava tarvittava virallinen 
valvonta tai tutkimukset, jotta
i) pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle 
viranomaiselle voidaan toimittaa kaikki 
tarvittavat tiedot ja alkuperäiset asiakirjat 
tai niiden varmennetut kopiot; 
ii) voidaan todentaa – tarvittaessa paikan 
päällä – että tässä asetuksessa säädettyjä 
jalostus- ja polveutumissääntöjä on 
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noudatettu sen toimivalta-alueella.

Or. fr

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pyynnön esittänyt ja vastaanottanut 
toimivaltainen viranomainen voivat sopia, 
että pyynnön esittäneen viranomaisen 
nimeämät virkamiehet ovat läsnä 1 kohdan 
toisen alakohdan b alakohdan i 
alakohdassa tarkoitetun virallisen 
valvonnan aikana.

2. Pyynnön esittänyt ja vastaanottanut 
toimivaltainen viranomainen voivat sopia, 
että pyynnön esittäneen viranomaisen 
nimeämät virkamiehet ovat läsnä 1 
kohdassa tarkoitetun virallisen valvonnan 
aikana.

Tällaisissa tapauksissa pyynnön 
esittäneen toimivaltaisen viranomaisen
a) virkamiesten on milloin tahansa 
voitava esittää kirjallinen valtuutus, josta 
ilmenevät heidän henkilöllisyytensä ja 
virka-asemansa;
b) virkamiehillä on oltava pääsy samoihin 
tiloihin ja mahdollisuus tutustua 
samoihin asiakirjoihin kuin pyynnön 
vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen läsnä olevalla virkamiehellä 
yksinomaan virallisen valvonnan 
toteuttamista varten;
c) virkamiehet eivät saa omasta 
aloitteestaan käyttää pyynnön 
vastaanottanen toimivaltaisen 
viranomaisen virkamiehille annettuja 
virallisen valvonnan 
suorittamisvaltuuksia.

Or. fr
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Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle 
tiedot on ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti, 
on

Poistetaan.

a) viipymättä vahvistettava, että se on 
vastaanottanut ilmoituksen;
b) kymmenen päivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä 
ilmoitettava
i) tutkimuksista, joita se aikoo toteuttaa 1 
kohdassa tarkoitetun 
sääntöjenvastaisuuden osalta;
ii) mistä syystä se katsoo tutkimusten 
olevan tarpeettomia.

Or. fr

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle 
tiedot on ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti, 
on viipymättä

Poistetaan.

a) vahvistettava, että se on vastaanottanut 
ilmoituksen, ja ilmoitettava tutkimuksista, 
joita se aikoo toteuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun sääntöjenvastaisuuden osalta;
b) tutkittava asia, toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet ja annettava 
ilmoituksen tehneelle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tiedoksi suoritettujen 
tutkimusten ja virallisen valvonnan 
luonne, tehdyt päätökset ja tällaisten 
päätösten perusteet.
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Or. fr

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetulla 
ilmoituksen tehneellä toimivaltaisella 
viranomaisella on syytä uskoa, että 
ilmoituksen saaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten 2 kohdan mukaisesti 
suorittamilla tutkimuksilla tai 
toteuttamilla toimenpiteillä ei riittävällä 
tavalla puututa todettuun 
sääntöjenvastaisuuteen, sen on pyydettävä 
ilmoituksen saanutta toimivaltaista 
viranomaista toteuttamaan virallista 
lisävalvontaa tai lisätoimenpiteitä.

Poistetaan.

Tällaisissa tapauksissa
a) näiden kahden jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät 
löytämään keinot ja tavat yhteiseen 
lähestymistapaan, jolla tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuun 
sääntöjenvastaisuuteen voidaan puuttua 
asianmukaisesti, mukaan luettuna 
yhteisellä paikan päällä tehdyllä 
virallisella valvonnalla, joka suoritetaan 
53 artiklan 2 kohdan ja 54 artiklan 2 
kohdan mukaisesti;
b) niiden on viipymättä ilmoitettava 
komissiolle, jos ne eivät pääse 
sopimukseen asianmukaisista 
toimenpiteistä.

Or. fr
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Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komission käytettävissä olevat tiedot 
osoittavat, että i) toiminnalla, joka on tai 
vaikuttaa olevan sääntöjen vastaista, on 
seurausvaikutuksia useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa; tai ii) toimintaa, 
joka on tai vaikuttaa olevan sääntöjen 
vastaista, saattaa esiintyä useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa;

a) komission käytettävissä olevat tiedot 
osoittavat, että i) toiminnalla, joka on tai 
vaikuttaa olevan tässä asetuksessa 
säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen vastaista, on 
seurausvaikutuksia useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa; tai ii) toimintaa, 
joka on tai vaikuttaa olevan tässä 
asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen vastaista, saattaa 
esiintyä useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
60 artikla 

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Toimivaltaisten viranomaisten yleiset 
velvollisuudet täytäntöönpanotoimien 

osalta
1. Toimiessaan tämän luvun mukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava etusijalle toimet, joita 
toteutetaan sääntöjenvastaisuuksien 
poistamiseksi tai niiden vaikutusten 
minimoimiseksi jalostuseläimillä ja niiden 
sukusoluilla ja alkioilla käytävään 
kauppaan.
2. Jos epäillään sääntöjenvastaisuutta, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava tutkimus epäilyn 
vahvistamiseksi tai poistamiseksi.
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3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen 
kannalta on tarpeen, siihen on 
sisällytettävä jalostuseläinten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden sekä jalostajien 
ja jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tehostettu virallinen valvonta tarvittavan 
pituisena ajanjaksona.

Or. fr

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritettava lisätutkimuksia, jotka ovat 
tarpeen sen selvittämiseksi, mistä 
sääntöjenvastaisuus johtuu ja mikä on sen 
laajuus sekä mikä on jalostajien ja 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden vastuu;

a) suoritettava virallista valvontaa tai 
lisätutkimuksia, jotka ovat tarpeen sen 
selvittämiseksi, mistä sääntöjenvastaisuus 
johtuu ja mikä on sen laajuus sekä mikä on 
jalostajien ja jalostusjärjestöjen ja -
toimijoiden vastuu;

Or. fr

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimiessaan 1 kohdan mukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tapauksen mukaan

2. Toimiessaan 1 kohdan mukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toteutettava kaikki toimenpiteet, joiden ne 
katsovat olevan asianmukaisia tässä 
asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi.

a) lykättävä puhdasrotuisten 
jalostuseläinten merkitsemistä 
kantakirjoihin tai risteytettyjen 
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jalostussikojen kirjaamista 
jalostusrekistereihin;
b) määrättävä, että jalostettavaksi 
tarkoitettujen eläinten tai niiden 
sukusolujen ja alkioiden status muutetaan 
tämän asetuksen mukaisesti tai että 
jalostajille toimitetaan korjaavat tiedot;
c) rajoitettava eläimillä ja sukusoluilla ja 
alkioilla 2 artiklassa määriteltyinä 
jalostuseläiminä tai sukusoluina ja 
alkioina käytävää kauppaa tai niiden 
tuontia unioniin tai vientiä kolmansiin 
maihin tai kiellettävä nämä taikka 
kiellettävä niiden palauttaminen 
lähettävään jäsenvaltioon tai määrättävä 
ne palautettaviksi lähettävään 
jäsenvaltioon;
d) määrättävä jalostaja tai jalostusjärjestö 
tai -toimija lisäämään omavalvonnan 
tiheyttä;
e) määrättävä, että jalostajan tai 
jalostusjärjestön tai -toimijan tiettyihin 
toimiin kohdistetaan tihennettyä tai 
järjestelmällistä virallista valvontaa;
f) määrättävä asianomaisen jalostajan tai 
jalostusjärjestön tai -toimijan toiminta ja 
tarvittaessa sen hallinnoimat tai 
käyttämät internetsivustot 
kokonaisuudessaan tai osittain 
lakkautettaviksi tarvittavan pituiseksi 
ajanjaksoksi ja keskeytettävä 
jalostusjärjestön tai -toimijan toteuttaman 
jalostusohjelman hyväksynnän 
voimassaolo, jos kyseinen jalostusjärjestö 
tai -toimija toistuvasti, jatkuvasti tai 
yleisesti jättää noudattamatta 8 artiklan 1 
kohdan tai 9 artiklan mukaisesti 
hyväksytyn jalostusohjelman vaatimuksia;
g) määrättävä jalostusjärjestölle tai 
-toimijalle 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
myönnetyn tunnustuksen peruuttaminen, 
jos kyseisen jalostusjärjestön tai -toimijan 
hallinnollinen käytäntö osoittaa, että se 
toistuvasti, jatkuvasti tai yleisesti jättää 
noudattamatta 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan vaatimuksia;
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h) toteutettava mitä tahansa muita 
toimenpiteitä, joiden toimivaltaiset 
viranomaiset katsovat olevan 
asianmukaisia tässä asetuksessa 
säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avustaakseen komissiota sen 63 artiklan 
1 kohdan mukaisesti suorittamassa 
valvonnassa jäsenvaltioiden on

1. Avustaakseen komissiota sen 63 artiklan 
1 kohdan mukaisesti suorittamassa 
valvonnassa jäsenvaltioiden on annettava 
kaikki tarpeellinen tekninen apu sekä 
kaikki komission asiantuntijoiden 
pyytämä asiakirjamateriaali ja muu 
tekninen tuki, jotta asiantuntijat voivat 
toteuttaa komission suorittaman 
valvonnan pätevästi ja tehokkaasti;

a) annettava kaikki tarpeellinen apu sekä 
kaikki komission asiantuntijoiden 
pyytämä asiakirjamateriaali ja muu 
tekninen tuki, jotta asiantuntijat voivat 
toteuttaa komission suorittaman 
valvonnan pätevästi ja tehokkaasti;
b) varmistettava, että komission 
asiantuntijoilla on pääsy kaikkiin tiloihin 
tai tilojen osiin ja että heillä on 
käytettävissään kaikki tiedot, mukaan 
luettuina laskentajärjestelmät, jotka ovat 
tarpeen komission suorittaman valvonnan 
toteuttamiseksi.

Or. fr

(A alakohtaan tehdään yksi muutos ja se liitetään johdantokappaleeseen ja b alakohta 
poistetaan.)
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Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja jos tällainen 
puute voi johtaa tässä asetuksessa 
säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen laajamittaiseen 
rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhden tai 
useamman seuraavista toimenpiteistä, 
joita on sovellettava kunnes puute on 
poistettu:

1. Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja jos tällainen 
puute voi johtaa tässä asetuksessa 
säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen laajamittaiseen 
rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet puutteen poistamiseksi.

a) kielto käydä kauppaa jalostuseläimillä 
tai niiden sukusoluilla ja alkioilla, joihin 
virallisen valvontajärjestelmän puute 
kohdistuu;
b) otetaan käyttöön luvussa II säädettyjen 
ehtojen lisäksi erityisehtoja 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tunnustamista varten, jalostusohjelmien 
hyväksymistä varten tai jalostuseläimillä 
ja niiden sukusoluilla ja alkioilla 
käytävää kauppaa varten;
c) muut aiheelliset tilapäiset toimenpiteet.

Or. fr

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet 
hyväksytään vasta sen jälkeen, kun 
kyseinen jäsenvaltio on pyynnöstä 
huolimatta jättänyt tilanteen korjaamatta 

2. Edellä 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet 
hyväksytään vasta sen jälkeen, kun 
kyseinen jäsenvaltio on pyynnöstä 
huolimatta jättänyt tilanteen korjaamatta 
komission asettamassa asianmukaisessa 
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komission asettamassa määräajassa. määräajassa.

Or. fr

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) todentaakseen, että jalostuseläimiä ja 
niiden sukusoluja ja alkioita koskevat 
jalostus- ja polveutumissäännöt, joista 
säädetään kolmannen maan 
lainsäädännössä, antavat vastaavat takeet 
kuin unionissa annetaan tällä asetuksella;

a) todentaakseen, että kyseisten 
kolmansien maiden lainsäädäntö ja 
järjestelmät noudattavat tai vastaavat 
unionissa tällä asetuksella annettuja 
jalostus- ja polveutumissääntöjä;

Or. fr

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todentaakseen, että kyseisessä 
kolmannessa maassa käytössä olevalla 
valvontajärjestelmällä voidaan varmistaa, 
että unioniin viedyt jalostuseläinten ja 
niiden sukusolujen ja alkioiden lähetykset 
ovat tämän asetuksen VII luvun 
vaatimusten mukaisia;

b) todentaakseen kolmannessa maassa 
käytössä olevan valvontajärjestelmän 
kyvyn varmistaa, että unioniin viedyt 
jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja 
alkioiden lähetykset ovat tämän asetuksen 
VII luvun vaatimusten mukaisia;

Or. fr



PR\1062617FI.doc 73/90 PE557.277v01-00

FI

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kerätäkseen tietoa, jonka avulla voidaan 
selvittää syyt toistuviin tapauksiin, joissa 
unioniin tuodut jalostuseläimet ja niiden 
sukusolut ja alkiot eivät täytä unioniin 
tuontia koskevia jalostus- ja 
polveutumisvaatimuksia, joiden 
noudattaminen oli perusteettomasti esitetty 
todistuksessa.

c) kerätäkseen tietoa, jonka avulla voidaan 
selvittää syyt toistuviin tai uusiin esiin 
tuleviin tapauksiin, joissa unioniin tuodut 
jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot 
eivät täytä unioniin tuontia koskevia 
jalostus- ja polveutumisvaatimuksia, joiden 
noudattaminen oli perusteettomasti esitetty 
todistuksessa.

Or. fr

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen organisaatio, toimivalta ja 
riippumattomuus, siihen kohdistuva 
valvonta sekä valtuudet, jotka sillä on a 
alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokasta valvontaa 
varten;

b) kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen organisaatio, toimivalta ja 
riippumattomuus, siihen kohdistuva 
valvonta sekä valtuudet, jotka sillä on 
asianmukaisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokasta valvontaa 
varten;

Or. fr

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilöstön koulutus virallisen 
valvonnan suorittamista varten;

c) kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstölle antama 
koulutus virallisen valvonnan suorittamista 
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varten;

Or. fr

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muista kolmansista maista saapuvien 
jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja 
alkioiden virallisen valvonnan laajuus ja 
toiminta;

f) muista kolmansista maista saapuvien 
jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja 
alkioiden kyseisten kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
virallisen valvonnan laajuus ja toiminta;

Or. fr

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission kolmansissa maissa 
suorittaman valvonnan tiheys on 
määritettävä seuraavien seikkojen 
perusteella:

1. Komission kolmansissa maissa 
suorittaman 67 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan tiheys on 
määritettävä seuraavien seikkojen 
perusteella:

Or. fr

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kaikki muut asianmukaisiksi katsotut 
tiedot.
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Or. fr

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on näyttöä siitä, että tässä 
asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen noudattamatta 
jättäminen saattaa olla laajamittaista ja 
vakavaa, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavia 
erityistoimenpiteitä tällaisen 
sääntöjenvastaisuuden lopettamiseksi.

1. Jos on näyttöä siitä, että tässä 
asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 
polveutumissääntöjen noudattamatta 
jättäminen saattaa olla vakavaa, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 
tarvittavia erityistoimenpiteitä tällaisen 
sääntöjenvastaisuuden lopettamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) niiden mukana on virallinen todistus tai 
muuta näyttöä, jolla todistetaan, että 
jalostuseläimet tai niiden sukusolut ja 
alkiot täyttävät tämän asetuksen VII 
luvussa tai 45 artiklan 1 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
vahvistetut vaatimukset;

ii) niiden mukana on virallinen todistus tai 
muuta näyttöä, jolla todistetaan, että 
jalostuseläimet tai niiden sukusolut ja 
alkiot täyttävät tämän asetuksen VII 
luvussa vahvistetut vaatimukset;

Or. fr
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Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 4 
artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 3 
kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 19 
artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 2 
kohdassa, 21 artiklan 2 kohdassa, 23 
artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 2 
kohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa, 32 
artiklan 2 kohdassa, 33 artiklan 3 kohdassa, 
35 artiklan 1 kohdassa, 39 artiklan 2 
kohdassa, 45 artiklan 1 kohdassa ja 52 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan 4 kohdassa, 32 artiklan 
2 kohdassa ja 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viiden 
vuoden ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viisivuotiskauden 
päättymistä ja esittää sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. fr

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
3 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
17 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 4 
kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 
21 artiklan 2 kohdassa, 23 artiklan 
4 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 
28 artiklan 1 kohdassa, 32 artiklan 
2 kohdassa, 33 artiklan 3 kohdassa, 
35 artiklan 1 kohdassa, 39 artiklan 
2 kohdassa, 45 artiklan 1 kohdassa ja 
52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 4 
kohdassa, 32 artiklan 2 kohdassa ja 33 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
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päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. fr

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 4 kohdan, 
19 artiklan 4 kohdan, 20 artiklan 
2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 
23 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan 
2 kohdan, 28 artiklan 1 kohdan, 
32 artiklan 2 kohdan, 33 artiklan 3 kohdan, 
35 artiklan 1 kohdan, 39 artiklan 
2 kohdan, 45 artiklan 1 kohdan ja 
52 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 17 artiklan 4 kohdan, 32 
artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr
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Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tunnustamista koskevat yleiset vaatimukset 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tunnustamista koskevat yleiset vaatimukset 

4 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti 
riippumaton toimivaltaisesta 
viranomaisesta;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä määräys ei vastaa tiettyjen jalostusjärjestöjen todellisuutta, vaan vaarantaisi niiden 
koko olemassaolon.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se voi tuottaa ja hyödyntää tarvittavia 
jalostuseläinten yksilötulostietoja 

d) se voi suorasti tai epäsuorasti tuottaa ja 
hyödyntää tarvittavia jalostuseläinten 
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toteuttaessaan jalostusohjelmaansa, joka on 
hyväksyttävä 8 artiklan 1 kohdan ja 
tapauksen mukaan 9 artiklan mukaisesti;

yksilötulostietoja toteuttaessaan 
jalostusohjelmaansa, joka on hyväksyttävä 
8 artiklan 1 kohdan ja tapauksen mukaan 9 
artiklan mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

On syytä muistuttaa, että jalostusjärjestöt tai -yritykset voivat delegoida edelleen osan 
toiminnastaan.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 alakohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) jos jalostusjärjestö tai -toimija edellyttää 
jalostajien jäsenyyttä, se on hyväksynyt 
työjärjestyksen, johon sisältyvät seuraavat:

e) jos jalostusjärjestö tai -toimija on 
määrännyt jalostajien jäsenyydestä, sen on 
laadittava menettelysäännöt, joihin 
sisältyvät erityisesti seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) se on hyväksynyt työjärjestyksen 
sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, joita 
syntyy jalostajien kanssa jalostuseläinten 
yksilötulosten testauksesta ja 
jalostusarvon arvioinnista, 
jalostuseläinten luokittelusta niiden arvon 
mukaan sekä jalostuseläinten 
hyväksymisestä jalostusta ja sukusolujen 
ja alkioiden keruuta ja käyttöä varten.

f) se on hyväksynyt työjärjestyksen 
sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, joita 
syntyy jalostajien kanssa.

Or. fr



PE557.277v01-00 80/90 PR\1062617FI.doc

FI

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jalostusohjelman tavoitteet ja 
jalostuseläinten valintaa koskevat tarkat 
arviointikriteerit, joihin uuden rodun 
kantakirjan perustamisen tapauksessa on 
sisällyttävä tarkat tiedot olosuhteista, jotka 
oikeuttavat uuden rodun perustamisen; 

d) jalostusohjelman tavoitteet, arvioitavat 
populaatiot ja jalostuseläinten valintaa 
koskevat tarkat arviointikriteerit, joihin 
uuden rodun kantakirjan perustamisen 
tapauksessa on sisällyttävä tarkat tiedot 
olosuhteista, jotka oikeuttavat uuden rodun 
perustamisen;

Or. fr

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) järjestelmät, joilla luodaan, 
rekisteröidään, viestitään ja hyödynnetään 
yksilötulosten testauksen tuloksia ja jos sitä 
vaaditaan 27 artiklan mukaisesti, 
suoritetaan jalostusarvon arviointi, jotta 
voidaan arvioida jalostuseläinten 
jalostusarvo rodun parantamista, valintaa 
tai säilyttämistä taikka risteytyksen 
parantamista varten;

e) järjestelmät, joilla luodaan, 
rekisteröidään, viestitään ja hyödynnetään 
yksilötulosten testauksen tuloksia ja jos sitä 
vaaditaan 27 artiklan mukaisesti, 
arvioidaan jalostuseläinten jalostusarvo 
rodun parantamista, valintaa tai 
säilyttämistä taikka risteytyksen 
parantamista varten;

Or. fr

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – I luku – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 2 artiklan i alakohdan i alakohdassa i) 2 artiklan i alakohdan i alakohdassa 
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puhdasrotuisten jalostusnautojen (Bos 
taurus ja Bubalus bubalis), jalostussikojen 
(Sus scrofa), jalostuslampaiden (Ovis aries) 
ja jalostusvuohien (Capra hircus) osalta;

puhdasrotuisten jalostusnautojen (Bos 
indicus ja Bubalus bubalis), jalostussikojen 
(Sus scrofa), jalostuslampaiden (Ovis aries) 
ja jalostusvuohien (Capra hircus) osalta;

Or. fr

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – I luku – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) 2 artiklan i alakohdan ii alakohdassa 
puhdasrotuisten jalostushevosten (Equus 
caballus ja Equus asinus) osalta;

ii) 2 artiklan i alakohdan ii alakohdassa 
puhdasrotuisten jalostushevosten tai 
-aasien (Equus caballus ja Equus asinus) 
osalta; Niiden molemmat vanhemmat on 
merkitty kantakirjan pääosastoon, ja 
jalostusjärjestö on hyväksynyt ne 
jalostusta varten;

Or. fr

Perustelu

Prosessi, joka koskee uros- tai naaraspuolisen jalostushevosen hyväksymistä ennakolta 
kantakirjaan (mistä siis voidaan kieltäytyä), mahdollistaa hevosen eläinjalostuksellisen 
valvonnan ja on osa eläimen jalostusprosessia polveutumisen ulkopuolella. Tähän on 
sisällytettävä myös aasit.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – I luku – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) 35 artiklan 1 kohdan ja 45 artiklan 1 
kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa 
säädöksissä 2 artiklan i alakohdan iii 
kohdassa tarkoitettujen muiden lajien 
puhdasrotuisten jalostuseläinten osalta; 

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sellainen jalostusjärjestö, joka on 
merkinnyt puhdasrotuisen 
jalostushevosen kantakirjaansa, ei voi 
kieltäytyä merkitsemästä tai 
rekisteröimästä merkitsemistarkoituksissa 
kuohittua oria, joka täyttää 1 kohdan b ja 
c alakohdan sekä tarvittaessa d alakohdan 
vaatimukset, jos eläimen vanhemmat on 
merkitty kantakirjaan ja jalostusjärjestö 
on hyväksynyt ne jalostustarkoituksia 
varten.

Or. fr

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – I luku – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jalostusjärjestöjen on suoritettava 
yksilötulosten testauksia puhdasrotuisten 
jalostusnautojen jalostusarvon 
määrittämiseksi käyttäen yhtä tässä luvussa 
esitettyä menetelmää tai näiden 
menetelmien yhdistelmää.

Jalostusjärjestöjen on suoritettava tai 
annettava jalostusjärjestön nimeämälle 
29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
ulkopuoliselle laitokselle tehtäväksi 
suorittaa yksilötulosten testauksia 
puhdasrotuisten jalostusnautojen 
jalostusarvon määrittämiseksi käyttäen 
yhtä tässä luvussa esitettyä menetelmää tai 
näiden menetelmien yhdistelmää.

Or. fr
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Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – I luku – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksilötulosten testauksessa on 
noudatettava 31 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä 
kansainvälisen kotieläinten 
tuotosseurantakomitean (ICAR) kanssa 
vahvistamia sääntöjä ja standardeja.

Yksilötulosten testauksessa on 
noudatettava 31 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa vahvistamia sääntöjä ja standardeja.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – I luku – 3 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luonteenlaadun, 
rakennearvostelutietojen ja 
taudinkestävyyden sisällyttämistä 
jalostusarvon arviointiin voidaan harkita 
vain, jos tiedot tuotetaan 29 artiklan 1 
kohdassa säädetyn nimetyn laitoksen 
hyväksymän rekisteröintijärjestelmän 
perusteella.

2. Luonteenlaadun, 
rakennearvostelutietojen ja 
taudinkestävyyden sekä mahdollisten 
muiden uusien ominaisuuksien 
sisällyttämistä jalostusarvon arviointiin 
voidaan harkita vain, jos tiedot tuotetaan 
29 artiklan 1 kohdassa säädetyn nimetyn 
laitoksen hyväksymän 
rekisteröintijärjestelmän perusteella.

Or. fr

Perustelu

Muita lajeja ei saa sisällyttää tähän asetukseen yhteispäätösmenettelyllä.
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Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jalostuseläimen jalostusarvo lasketaan 
yksittäisen eläimen tai sen sukulaisten 
yksilötulosten testauksen tulosten 
perusteella, ja luottamusta jalostusarvoon 
voidaan vahvistaa genomisilla tiedoilla tai 
muun menetelmän perusteella, jonka 31 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Euroopan 
unionin vertailukeskus on validoinut.

Jalostuseläimen jalostusarvo lasketaan 
yksittäisen eläimen ja/tai sen sukulaisten 
perimään liittyvien tietojen ja/tai 
yksilötulosten testauksen tulosten ja/tai 
muiden sellaisten tietojen perusteella, 
jotka 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan unionin vertailukeskus on 
validoinut.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotusta voitaisiin tulkita siten, että siinä kielletään sellaisten sonnien 
jalostukseen hyväksyminen, joilla ei ole tyttäriä tuotannossa. Näitä sonneja kutsutaan 
”genomisiksi” sonneiksi. On kuitenkin turvattava sellaisten sonnien siemennesteen 
markkinoille saattaminen, joista on tehty genominen arviointi.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jalostusjärjestön on taattava, ettei 
tärkeimpiin ympäristötekijöihin ja tietojen 
rakenteeseen liittyviä vääristymiä esiinny. 
Jalostusjärjestö voi kääntyä 31 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen 
Euroopan unionin vertailukeskuksen 
puoleen, jos se haluaa vedota siihen, että 
sen omat jalostusarvon arviointia 
koskevat tilastomenetelmät ovat 
kansainvälisesti vahvistettujen ja 
tunnustettujen sääntöjen ja standardien 
mukaisia. Jos Euroopan unionin 
vertailukeskukselta pyydetään 
asiantuntijalausuntoa, sen on käsiteltävä 
jalostusjärjestön toimittamat tiedot 
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luottamuksellisina.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottama ehdoton velvoite voi hillitä jalostusarvon arviointia koskevaa 
innovointia ja voisi joissakin tapauksissa rikkoa uuden tilastomenetelmän kehittäneen 
jalostusjärjestön liikesalaisuutta.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jalostusarvon arvioinnissa 
sovellettavien tilastomenetelmien on 
oltava 31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa vahvistamien sääntöjen ja 
standardien mukaisia, ja niillä on 
taattava, etteivät jalostusarvon arviointiin 
vaikuta ensisijaiset ympäristötekijät tai 
tietojen rakenne.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Keinosiemennykseen tarkoitetuille 
sonneille, lukuun ottamatta häviämisuhan 
alaisiin rotuihin kuuluvia sonneja, on 
suoritettava jalostusarvon arviointi 6 ja 7 
kohdassa kuvattujen vaadittujen 
ominaisuuksien osalta. Jalostusjärjestön on 
julkaistava nämä jalostusarvot.

5. Keinosiemennykseen tarkoitetuille 
sonneille, lukuun ottamatta häviämisuhan 
alaisiin rotuihin kuuluvia sonneja, on 
suoritettava jalostusarvon arviointi 
vähintään 6 ja 7 kohdassa kuvattujen 
vaadittujen ominaisuuksien osalta. 
Jalostusjärjestön on julkaistava nämä 
jalostusarvot kokonaisuudessaan.
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Or. fr

Perustelu

Tiedonsaantioikeuden on koskettava kaikkia saatavilla olevia jalostusarvoja.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 5 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jalostusjärjestön on myös julkaistava 
muut olemassa olevat jalostusarvot, jotka 
ovat sen saatavilla ja jotka koskevat 
keinosiemennykseen tarkoitettuja 
sonneja.

Or. fr

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jalostusjärjestön on julkaistava myös muut 
käytettävissä olevat jalostusarvot, jotka 
koskevat keinosiemennykseen 
tarkoitettuja sonneja.

Jalostusjärjestön on julkaistava myös 
olemassa olevat jalostusarvot, jotka 
koskevat astutussonneja samoin kuin 
naaraspuolisia eläimiä.

Or. fr

Perustelu

Näiden tietojen on oltava saatavilla myös luetteloiduista naaraspuolisista eläimistä.
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Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien lihakarjarotuisten 
keinosiemennykseen tarkoitettujen sonnien 
jalostusarvon arvioinnin 
vähimmäisluotettavuuden on oltava 
31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa tärkeimpien tuotanto-
ominaisuuksien arviointia varten 
vahvistamien sääntöjen ja standardien 
mukaisesti elopainon kasvua ja lihasten 
kehittyneisyyttä (lihakkuutta) koskevien 
ominaisuuksien osalta vähintään 0,5.

Kaikkien lihakarjarotuisten 
keinosiemennykseen tarkoitettujen sonnien 
jalostusarvon arvioinnin 
vähimmäisluotettavuuden on oltava 31 
artiklan 1 kohdassa säädetyn asianomaisen 
Euroopan unionin vertailukeskuksen 
yhteistyössä ICARin kanssa tärkeimpien 
tuotanto-ominaisuuksien arviointia varten 
vahvistamien sääntöjen ja standardien 
mukaisesti elopainon kasvua ja lihasten 
kehittyneisyyttä (lihakkuutta) koskevien 
ominaisuuksien osalta vähintään 0,3.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottama kynnysarvo vaikuttaa liian korkealta lihakkuutta koskevien 
jalostusmenetelmien nykytilan huomioon ottaen.

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – I luku – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) kaikki saatavilla olevat yksilötulosten 
testausten tulokset ja jalostusarvon 
arvioinnin ajantasaiset tulokset, mukaan 
luettuina geneettiset erityisominaisuudet ja 
virheet, eläimestä, sen vanhemmista ja 
isovanhemmista 8 artiklan 1 kohdan tai 9 
artiklan mukaisesti hyväksytyn 
jalostusohjelman vaatimusten mukaisesti 
kyseessä olevan luokan ja puhdasrotuisen 
jalostuseläimen osalta;

l) kaikki saatavilla olevat jalostusarvon 
arvioinnin tulokset tai niiden puuttuessa 
yksilötulosten testausten tulokset, mukaan 
luettuina geneettiset erityisominaisuudet ja 
virheet, eläimestä, sen vanhemmista ja 
isovanhemmista 8 artiklan 1 kohdan tai 9 
artiklan mukaisesti hyväksytyn 
jalostusohjelman vaatimusten mukaisesti 
kyseessä olevan luokan ja puhdasrotuisen 
jalostuseläimen osalta;

Or. fr
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Perustelu

Kaikkien jalostusohjelmaa koskevien tietojen esittäminen tekisi jalostustodistuksesta liian 
raskaan tuottamatta todellista lisäarvoa. On pitäydyttävä merkityksellisissä tiedoissa, joissa 
esitetään yhteenveto saattavilla olevista jalostusarvon arvioinnin tuloksista.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin eläinjalostuslainsäädännöllä pyritään edistämään jalostuseläinten ja niiden 
geneettisen materiaalin vapaata kauppaa unionin sisällä ja helpottamaan niiden maahantuontia 
takaamalla samalla rotujen jalostusohjelmien ylläpitäminen ja Euroopan nykyisten 
geenivarojen säilyttäminen.

Tuotantoeläinten kasvatus – etenkin niiden, joiden geneettiset erityisominaisuudet on todettu 
– ei vaikuta pelkästään niiden kasvatusalueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen vaan 
toimii myös yhtenä unionin elintarviketurvan tukipylväänä.

Komissio on halunnut koota eri lajien eläinjalostuslainsäädäntöjä koskevat direktiivit yhdeksi 
lainsäädäntökokonaisuudeksi tämän asetuksen muodossa. Näin saataisiin valmiiksi tämän 
alan yhtenäismarkkinat. On kuitenkin syytä korostaa, että komissio menee pelkkää tekstien 
kokoamista ja yksinkertaistamista pidemmälle. Se ehdottaa itse asiassa eläinjalostuksen 
yhdenmukaistettua järjestämistä, jolla olisi merkittävä vaikutus eläingenetiikan alaan 
Euroopassa. Esittelijä kannattaa tätä yleistä lähestymistapaa, mutta tiettyjä kohtia on 
täsmennettävä tai arvioitava uudelleen.

Esittelijä on ensinnäkin halunnut lisätä tai täsmentää tiettyjä määritelmiä. Varsinkaan termejä 
’rotu’ ja ’jalostusohjelma’ ei ole määritelty, vaikka ne ovat keskeisen tärkeitä tämän asetuksen 
tulkinnan kannalta.

Pyrkimys kilpailukyvyn parantamiseen, mikä mahdollistaa suurten eurooppalaisten rotujen 
viennin kolmansiin maihin, ei saa kuitenkaan vaarantaa paikallisia rotuja, joista osa on hyvin 
pienilukuisia, sillä ne ovat tärkeä osa geneettistä monimuotoisuutta Euroopassa. Esittelijä 
toivoo, että tämä tasapaino säilytetään asetusehdotuksen koko sisällössä. Varsinkin 
ehdotuksen 5 ja 9 artiklaa on muutettu tämän mukaisesti.

Eläinjalostuksen ohjauksesta vastaavat tästedes jalostusjärjestö tai jalostusyritys. Niiden on 
täytettävä tarkat kriteerit, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi tunnustaa ne. 
Samalla niiden jalostusohjelmien on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä. 
Esittelijä kannattaa tätä lähestymistapaa, jonka avulla eurooppalaiset rodut voidaan järjestää 
tehokkaasti maailmanmarkkinoiden monitahoisuuden lisääntyessä ja niiden kilpailun 
koventuessa. Tästä syystä on turvattava tunnustamis- ja hyväksymismenettely, ja tähän 
pyritään tietyillä, etenkin II lukuun ehdotetuilla tarkistuksilla. Lisäksi on otettava huomioon 
tiettyjä käytännön tosiasioita, mikä selittää tietyt tarkistukset, joilla pyritään joustavoittamaan 
jalostusjärjestön oikeudellista asemaa, sen mahdollisuutta antaa osa toiminnastaan 
ulkopuolisten laitosten tehtäväksi sekä sen sisäistä organisointia suhteessa jalostajiin. 

Jalostajien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta esittelijä on halunnut tasapainottaa niitä 
koskevia säännöksiä. Kansallinen lainsäädäntö näyttäisi tiettyjen seikkojen osalta täysin 
riittävältä mahdollistamaan sen, että jalostajat voivat vahvistaa asemaansa jalostusjärjestössä 
tai -yrityksessä. Tämä selittää liian jyrkiksi katsottujen, etenkin muutoksenhakujärjestelmiä 
koskevien säännösten poistamisen (11–14 artikla).
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Virallista valvontaa koskevia säännöksiä on syytä yksinkertaistaa, ja on varmistettava, että ne 
rajoitetaan vain siihen, mikä on tarkoituksenmukaista, jotta varmistetaan, että kolmannet maat 
noudattavat eurooppalaisia normeja. 

Esittelijä katsoo lisäksi, että komission ehdottamien delegoitujen säädösten määrää ja 
soveltamisalaa on pienennettävä jyrkästi. Tällaiset delegoidut säädökset eivät etenkään saisi 
koskea keskeisiä säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi jalostusjärjestöjen tai -yritysten 
tunnustamista, jalostusohjelmien hyväksymistä, kantakirjojen ylläpitoa tai uusien lajien 
sisällyttämistä asetukseen.

Lisäksi esittelijä katsoo, että hevosia ei voida kohdella tässä asetuksessa samalla tavoin kuin 
muita eläinlajeja niiden kantakirjojen (stud books) erityispiirteiden vuoksi. Vaikka Euroopan 
unionille on kunnia-asia, että suurten hevosrotujen kantakirjojen organisaation 
päätoimipaikka on unionissa, rodut on organisoitu kansainvälisellä tasolla, eikä tätä asiaa saa 
asettaa kyseenalaiseksi. Eurooppa on tällä hetkellä hevostuotannon johdossa 
maailmanlaajuisesti. On säilytettävä hevosten kantakirjojen monimuotoisuus ja 
korkeatasoisuus.

Lopuksi esittelijä haluaa muistuttaa, kuinka tärkeää on ICARin (International Committee for 
Animal Recording, kansainvälinen kotieläinten tuotosseurantakomitea) työ, mitä tulee 
tuotantoeläinten tunnistusmenetelmiin, yksilötulosten testausta koskeviin sääntöihin ja 
jalostusarvon arviointiin. On selväsanaisesti nimettävä ICAR eläinjalostuslainsäädännön 
kehityksen vertailuelimeksi aloilla, joilla se on toimivaltainen.


