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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
condições zootécnicas e genealógicas aplicáveis ao comércio e às importações na União 
de animais reprodutores e respetivos produtos germinais
(COM(2014)0005 – C8-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2014)0005),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 42.º e o artigo 43.º, n.º 2, do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0032/2014),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e 
o parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
(A8-0000/2015),

1. Aprova em primeira leitura a sua posição que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A reprodução de animais domésticos 
das espécies bovina, suína, ovina, caprina e 
equina e, em menor grau, a reprodução de 
animais de outras espécies ocupam um 
lugar importante na agricultura da União, 
constituindo uma fonte de rendimento para 
a comunidade agrícola. A melhor forma de 

(1) A reprodução de animais de 
rendimento das espécies bovina, suína, 
ovina, caprina e equina e, em menor grau, a 
reprodução de animais de outras espécies 
ocupam um lugar estratégico na agricultura 
da União em termos económicos e sociais. 
Esta atividade agrícola, que contribui 
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incentivar a reprodução de animais dessas 
espécies assenta no recurso a animais 
reprodutores de raça pura ou suínos 
reprodutores híbridos de elevada qualidade 
genética registada.

para a segurança alimentar da União, 
constitui uma fonte de rendimento para a 
comunidade agrícola. A melhor forma de 
incentivar a reprodução de animais dessas 
espécies assenta no recurso a animais 
reprodutores de raça pura ou suínos 
reprodutores híbridos de elevada qualidade 
genética registada.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (2-A) Todavia, a procura de 
competitividade não pode resultar no 
desaparecimento de raças cujas 
características estão adaptadas a 
contextos biofísicos específicos. As raças 
locais podem correr riscos se não forem 
mantidas em número suficiente, o que 
representaria uma perda de 
biodiversidade genética.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Todavia, o termo «raça» devia 
continuar a ser um conceito jurídico 
indeterminado, que permita que as 
associações de criadores descrevam um 
grupo de animais com uma uniformidade 
genética suficiente que consideram ser 
distintos de outros animais da mesma 
espécie e os inscrevam em livros 

Suprimido
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genealógicos com a menção dos respetivos 
ascendentes conhecidos, a fim de 
reproduzir as suas características 
herdadas mediante reprodução, troca e 
seleção no contexto de um programa de 
melhoramento estabelecido.

Or. fr

Justificação

A noção de «raça», presente em todo o regulamento, não se encontra definida. Por 
conseguinte, o relator propõe uma definição, por razões de segurança jurídica.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) De igual modo, as regras relativas a 
suínos reprodutores híbridos estabelecidas 
no presente regulamento devem visar a 
concessão de um acesso ao comércio 
baseado em princípios acordados 
aplicáveis ao reconhecimento de centros de 
produção animal que gerem diferentes 
cruzamentos de suínos reprodutores 
híbridos e à aprovação dos respetivos 
programas de melhoramento. O presente 
regulamento deve também estabelecer 
critérios que regulem a inscrição de suínos 
reprodutores híbridos na secção principal 
dos livros de registos de reprodução, 
regras aplicáveis aos testes de desempenho 
e à avaliação genética e critérios para a 
admissão de suínos reprodutores híbridos à 
reprodução, bem como o conteúdo dos 
certificados zootécnicos.

(14) De igual modo, as regras relativas a 
suínos reprodutores híbridos estabelecidas 
no presente regulamento devem visar a 
concessão de um acesso ao comércio 
baseado em princípios acordados 
aplicáveis ao reconhecimento de centros de 
produção animal que gerem diferentes 
cruzamentos de suínos reprodutores 
híbridos e à aprovação dos respetivos 
programas de melhoramento. O presente 
regulamento deve também estabelecer 
critérios que regulem a inscrição de suínos 
reprodutores híbridos na secção principal 
dos registos zootécnicos, regras aplicáveis 
aos testes de desempenho e à avaliação 
genética e critérios para a admissão de 
suínos reprodutores híbridos à reprodução, 
bem como o conteúdo dos certificados 
zootécnicos.

(Esta alteração aplica-se a todo o texto 
legislativo em causa; a sua adoção exige 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. fr
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Justificação

O conceito de "livros de registos de reprodução" já é utilizado em alguns Estados-Membros 
para outros documentos que não aquele a que o presente texto faz referência. Por razões de 
clareza, é conveniente utilizar o termo "registos zootécnicos".

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (14-A) A saúde e o bem-estar animal 
devem ser tidos em conta pelos agentes do 
setor zootécnico, em especial nas suas 
atividades que visam o melhoramento 
genético das raças.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (14-B) As problemáticas da clonagem não 
devem ser tratadas no âmbito do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A qualidade dos serviços prestados 
por associações de criadores e centros de 
produção animal e o modo como avaliam e 
classificam os animais influenciam o valor 

(16) A qualidade dos serviços prestados 
por associações de criadores e centros de 
produção animal e o modo como avaliam e 
classificam os animais definem o nível de 
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de mercado dos animais reprodutores. Por 
conseguinte, devem estabelecer-se regras 
destinadas ao reconhecimento de 
associações de criadores e centros de 
produção animal baseadas em critérios 
harmonizados da União e à sua supervisão 
pela autoridade competente dos 
Estados-Membros, a fim de garantir que as 
regras por eles estabelecidas não criem 
disparidades entre programas de 
melhoramento e normas de reprodução, 
criando, desse modo, entraves técnicos ao 
comércio intra-União.

desempenho do animal e influenciam o 
valor de mercado dos animais 
reprodutores. Por conseguinte, devem 
estabelecer-se regras destinadas ao 
reconhecimento de associações de 
criadores e centros de produção animal 
baseadas em critérios harmonizados da 
União e à sua supervisão pela autoridade 
competente dos Estados-Membros, a fim 
de garantir que as regras por eles 
estabelecidas não criem disparidades entre 
programas de melhoramento e normas de 
reprodução, criando, desse modo, entraves 
técnicos ao comércio intra-União.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (19-A) A União é parte contratante na 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, 
que tem por objetivo a conservação da 
diversidade biológica, a utilização 
sustentável dos seus componentes e a 
partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos. A referida Convenção 
estabelece que os Estados têm direitos 
soberanos sobre os seus próprios recursos 
biológicos e são responsáveis pela 
conservação da sua diversidade biológica 
e da utilização sustentável dos seus 
recursos biológicos. A União é igualmente 
parte contratante no Protocolo de Nagoia 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização. O presente 
regulamento deve, pois, ter em conta as 
obrigações que incumbem aos 
Estados-Membros e permitir que lhes 
deem cumprimento no âmbito da gestão 
sustentável dos seus recursos genéticos 
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animais.

Or. fr

Justificação

Uma vez que será feita referência ao Protocolo de Nagoia e à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica no presente regulamento, é conveniente precisar o seu 
enquadramento.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (20-A) A cooperação transfronteiriça 
entre as associações de criadores e as 
empresas de produção animal que o 
desejem deverá ser facilitada, garantindo 
simultaneamente a liberdade empresarial 
e a supressão dos entraves à livre 
circulação de animais reprodutores e do 
seu material genético. Estas estruturas de 
parceria europeias contribuiriam, 
nomeadamente, para reforçar a 
identidade europeia de determinadas 
raças, através da partilha dos meios e dos 
dados em prol de uma maior fiabilidade e 
visibilidade.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A Comissão deve ficar habilitada a 
adotar atos delegados que alterem o 
anexo I, a fim de adaptar os critérios de 
reconhecimento de associações de 
criadores e centros de produção animal e 

Suprimido
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de aprovação de programas de 
melhoramento em função dos progressos 
que se registem no setor da reprodução 
animal.

Or. fr

Justificação

O número de atos delegados e o seu alcance são demasiado importantes e dizem respeito a 
pontos essenciais do texto.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de garantir que as condições de 
inscrição de animais reprodutores de raça 
pura em livros genealógicos e de registo 
de suínos reprodutores híbridos em 
registos de reprodução podem ser 
adaptadas à evolução do setor da 
reprodução animal, a Comissão deve ficar 
habilitada a adotar atos delegados que 
alterem o anexo II em conformidade.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O número de atos delegados e o seu alcance são demasiado importantes e dizem respeito a 
pontos essenciais do texto.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os testes de desempenho e a avaliação 
genética podem ser efetuados por 
instituições designadas pela associação de 

(34) Os testes de desempenho e a avaliação 
genética podem ser efetuados por 
instituições designadas pela associação de 
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criadores ou pelo centro de produção 
animal. Essas instituições designadas 
devem cooperar com os centros de 
referência da União Europeia designados 
pela Comissão. A Comissão deve, pois, 
ficar habilitada a designar, por meio de 
atos de execução, centros de referência da 
União Europeia, devendo ser conferidos à 
Comissão os poderes necessários para 
adotar atos delegados que descrevam os 
deveres e funções desses centros, se 
necessário mediante a alteração do anexo 
IV. Esses centros de referência podem 
beneficiar de auxílios da União em 
conformidade com a Decisão 2009/470/CE 
do Conselho, de 25 de maio de 2009, 
relativa a determinadas despesas no 
domínio veterinário15. No caso dos 
animais reprodutores de raça pura da 
espécie bovina, os testes de desempenho e 
a avaliação genética efetuados por uma 
associação de criadores recebem 
atualmente o apoio do Centro «Interbull», 
o organismo de referência da União 
Europeia designado pela Decisão 
96/463/CE do Conselho, de 23 de julho de 
1996, que designa o organismo de 
referência encarregado de colaborar na 
uniformização dos métodos de testagem e 
de avaliação dos resultados dos bovinos 
reprodutores de raça pura16.

criadores ou pelo centro de produção 
animal. Essas instituições designadas 
devem cooperar com os centros de 
referência da União Europeia designados 
pela Comissão. A Comissão deve, pois, 
ficar habilitada a designar, por meio de 
atos de execução, centros de referência da 
União Europeia, devendo ser conferidos à 
Comissão os poderes necessários para 
adotar atos delegados que descrevam os 
deveres e funções desses centros, se 
necessário mediante a alteração do anexo 
IV. Esses centros de referência podem 
beneficiar de auxílios da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 652/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho14. No caso dos animais 
reprodutores de raça pura da espécie 
bovina, os testes de desempenho e a 
avaliação genética efetuados por uma 
associação de criadores recebem 
atualmente o apoio do Centro «Interbull», 
comissão permanente do Comité 
Internacional para o Controlo da 
Produtividade Animal (ICAR), designado 
pela Decisão 96/463/CE do Conselho, de 
23 de julho de 1996, como o organismo de 
referência encarregado de colaborar na 
uniformização dos métodos de testagem e 
de avaliação dos resultados dos bovinos 
reprodutores de raça pura16.

15 JO L 155 de 18.6.2009, p. 30. 14 Regulamento (UE) n.º 652/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, que estabelece 
disposições para a gestão das despesas 
relacionadas com a cadeia alimentar, a 
saúde e o bem-estar animal, a 
fitossanidade e o material de reprodução 
vegetal, que altera as Diretivas do 
Conselho 98/56/CE, 2000/29/CE e 
2008/90/CE, Regulamentos (CE) n.º 
178/2002, (CE) n.º882/2004 e (CE) n.º 
396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, Diretiva 2009/128/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga as Decisões 66/399/CEE, 
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76/894/CEE e 2009/470/CE (JO L189 de 
27.6.2014, p. 1).

16 JO L 192 de 2.8.1996, p. 19. 16 JO L 192 de 2.8.1996, p. 19.

Or. fr

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Uma vez que o presente regulamento 
contém disposições pormenorizadas 
aplicáveis à reprodução de animais 
apenas das espécies bovina, suína, ovina, 
caprina e equina, é necessário habilitar a 
Comissão a adotar atos delegados sobre o 
reconhecimento de associações de 
criadores, a aprovação de programas de 
melhoramento, a inscrição de animais 
reprodutores em livros genealógicos, os 
testes de desempenho e a avaliação 
genética e a admissão à reprodução, bem 
como a adotar atos de execução aplicáveis 
a certificados zootécnicos respeitantes ao 
comércio de animais reprodutores de 
outras espécies e dos respetivos produtos 
germinais e às suas importações na 
União, caso tal seja necessário para 
eliminar obstáculos ao comércio.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O número de atos delegados e o seu alcance são demasiado importantes e dizem respeito a 
pontos essenciais do texto. Além disso, as outras espécies só devem ser integradas no 
presente regulamento através da codecisão.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de assegurar a correta aplicação 
do presente regulamento e de o 
complementar ou de alterar os seus anexos 
I a V, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
relativamente aos procedimentos e 
critérios empregues e às condições 
requeridas para reconhecer as 
associações de criadores e os centros de 
produção animal, para aprovar 
programas de melhoramento, inscrever 
animais em livros genealógicos e registos 
de reprodução, admitir animais 
reprodutores para reprodução natural e 
assistida, efetuar testes de desempenho e 
avaliações genéticas, definir requisitos 
zootécnicos e genealógicos para o 
comércio de animais reprodutores e 
respetivos produtos germinais e suas 
importações a partir de países terceiros e 
para descrever os deveres e as funções do 
centro de referência.

(46) A fim de assegurar a correta aplicação 
do presente regulamento e de o 
complementar ou de alterar os seus anexos 
I a V, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
relativamente à descrição dos deveres e 
das funções do centro de referência;

Or. fr

Justificação

O número de atos delegados e o seu alcance são demasiado importantes e dizem respeito a 
pontos essenciais do texto.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade 

Suprimido
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com o artigo 290.º do Tratado no que 
respeita ao comércio de animais 
reprodutores de raça pura e respetivos 
produtos germinais de espécies diferentes 
das bovina, suína, ovina, caprina e equina 
e às suas importações na União, a fim de 
permitir que os Estados-Membros reajam 
a perturbações no comércio, mas 
sobretudo que reajam se uma raça rara 
estiver em vias de extinção ou se houver 
um risco para a proteção da diversidade 
genética.

Or. fr

Justificação

A integração de outras espécies só deve ser feita por via da codecisão. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) de uma espécie bovina (Bos taurus e 
Bubalus bubalis), suína (Sus scrofa), ovina 
(Ovis aries) ou caprina (Capra hircus),

i) de uma espécie bovina (Bos taurus, Bos 
indicus e Bubalus bubalis), suína (Sus 
scrofa), ovina (Ovis aries) ou caprina 
(Capra hircus),

Or. fr

Justificação

O perímetro da espécie bovina deve ser alargado a fim de integrar, nomeadamente, os zebus.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) de outras espécies que não as referidas 
nas subalíneas i) e ii) relativamente às 
quais tenham sido adotados atos 
delegados em conformidade com o artigo 
35.º, n.º 1, ou com o artigo 45.º, n.º 1;

Suprimido

Or. fr

Justificação

As outras espécies só devem ser integradas no presente regulamento através da codecisão.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 a-A) «raça», um conjunto de animais que 
apresenta uma uniformidade suficiente 
para poder ser considerado distinto dos 
outros animais da mesma espécie por um 
ou mais grupos de criadores que estejam 
de acordo quanto à sua integração nos 
seus livros genealógicos para fins de 
reprodução, intercâmbio, melhoramento 
ou conservação;

Or. fr

Justificação

A noção de «raça», presente em todo o regulamento, não se encontra definida. A bem da 
segurança jurídica, é necessário propor uma definição.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Associação de criadores», qualquer 
organização de produção animal ou 
sociedade de criadores que esteja 
reconhecida pela autoridade competente 
de um Estado-Membro em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 2, para efeitos da 
realização de um programa de 
melhoramento com animais reprodutores 
de raça pura que constam do ou dos livros 
genealógicos que mantém ou estabelece;

d) «Associação de criadores», um 
operador dotado de personalidade jurídica 
em conformidade com a legislação em 
vigor no Estado-Membro onde o pedido 
de reconhecimento é apresentado e 
aprovado pela autoridade competente de 
um Estado-Membro em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, ou um organismo 
público do Estado-Membro em causa, 
para efeitos da realização de um programa 
de melhoramento com animais 
reprodutores de raça pura que constam do 
ou dos livros genealógicos que mantém ou 
estabelece;

Or. fr

Justificação

É conveniente garantir a liberdade do estatuto jurídico da associação de criadores.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 f-A) «Programa de melhoramento»,  as 
atividades levadas a cabo por uma 
associação de criadores ou um centro de 
produção animal em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 1, e que incluem, 
nomeadamente, a definição e as 
características fenotípicas e genotípicas 
detalhadas da raça, a orientação e os 
objetivos do melhoramento, a definição 
dos critérios selecionados e a sua 
ponderação na avaliação genética quando 
exigida, a definição do sistema de registo 
e de controlo do desempenho, as regras de 
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organização e de gestão do livro 
genealógico. 

Or. fr

Justificação

O termo «programa de melhoramento», presente em todo o regulamento, não se encontra 
definido. A bem da segurança jurídica, é necessário criar uma definição.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a organização dos controlos oficiais das 
associações de criadores e dos centros de 
produção animal em conformidade com as 
regras estabelecidas no artigo 46.º e nos 
atos delegados adotados em conformidade 
com o artigo 52.º, n.º 1;

ii) a organização dos controlos oficiais das 
associações de criadores e dos centros de 
produção animal em conformidade com as 
regras estabelecidas no artigo 46.º;

Or. fr

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea i) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) de uma espécie referida na alínea a), 
subalínea ii), que descende de pais inscritos 
na secção principal de um livro 
genealógico da mesma raça e que ele 
próprio se encontre inscrito ou registado e 
elegível para inscrição na secção principal 
desse livro, em conformidade com o artigo 
19.º,

ii) de uma espécie referida na alínea a), 
subalínea ii), que descende de pais inscritos 
num livro genealógico da mesma raça e 
que ele próprio se encontre inscrito ou 
registado e elegível para inscrição no 
referido livro, incluindo os animais 
castrados, em conformidade com o artigo 
19.º,

Or. fr
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Justificação

A presente definição, que inclui apenas os animais reprodutores, não corresponde às 
especificidades do livro genealógico dos equídeos, em que a inscrição dos descendentes é 
realizada à nascença, independentemente de no futuro serem animais reprodutores ou não. A 
presente alteração refere-se especificamente aos animais castrados e à sua qualificação 
como «equídeo inscrito».

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea i) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) de outra espécie que não as referidas 
nas subalíneas i) e ii) relativamente à qual 
existam regras zootécnicas e genealógicas 
específicas para o comércio e as 
importações na União de animais 
reprodutores e dos respetivos produtos 
germinais, estabelecidas em atos 
delegados adotados em conformidade com 
o artigo 35.º, n.º 1, ou com o artigo 45.º, 
n.º 1, respetivamente;

Suprimido

Or. fr

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) «Mérito», uma característica 
hereditária quantificável de um animal 
reprodutor;

o) «Mérito», estimativa do efeito esperado 
do genótipo de um animal numa 
determinada característica da sua 
descendência;

Or. fr
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) «Controlo zootécnico», os controlos 
documentais e de identidade efetuados aos 
animais reprodutores e aos seus produtos 
germinais importados na União a fim de 
verificar o cumprimento das condições 
zootécnicas, tal como se estabelece no 
artigo 42.º, e das regras zootécnicas e 
genealógicas estabelecidas em atos 
delegados adotados em conformidade com 
o artigo 45.º, n.º 1; 

v) «Controlo zootécnico», os controlos 
documentais e de identidade efetuados aos 
animais reprodutores e aos seus produtos 
germinais importados na União a fim de 
verificar o cumprimento das condições 
zootécnicas, tal como se estabelece no 
artigo 42.º; 

Or. fr

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea w) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) animais reprodutores de raça pura e os 
seus produtos germinais, quando 
importados na União tal como 
estabelecido em atos delegados adotados 
em conformidade com o artigo 45.º, n.º 1;

Suprimido

Or. fr

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As associações de criadores e os centros 
de produção animal podem solicitar à 
autoridade competente o reconhecimento 

1. As associações de criadores e os centros 
de produção animal solicitam à autoridade 
competente o reconhecimento em 
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em conformidade com o n.º 2. conformidade com o n.º 2.

Or. fr

Justificação

Convém clarificar o quadro jurídico do reconhecimento das associações de criadores pelos 
Estados-Membros: os operadores devem ser obrigados a apresentar um pedido de 
reconhecimento para manter um livro genealógico e realizar um programa de melhoramento.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a conservação da raça, ou – a conservação da diversidade genética 
na raça, ou

Or. fr

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o melhoramento da raça ou do 
cruzamento,

– o melhoramento ou a diferenciação da 
raça, ou

Or. fr

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) - travessão 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

 – a planificação do cruzamento;
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Or. fr

Justificação

O cruzamento é um produto da multiplicação de raças em melhoramento, fase que se 
pretende diferenciar da de melhoramento da raça.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito à alteração 
dos requisitos aplicáveis ao 
reconhecimento de associações de 
criadores e centros de produção animal 
estabelecidos na parte 1 do anexo I e, no 
caso dos equídeos reprodutores de raça 
pura, na parte 3 desse anexo, a fim de 
atender à diversidade das associações de 
criadores e dos centros de produção 
animal afetados por esses requisitos.

Suprimido

Or. fr

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao artigo 4.º, n.º 2, alínea 
b), a autoridade competente pode recusar o 
reconhecimento de uma associação de 
criadores que cumpra os requisitos do 
anexo I, parte 1, se o programa de 
melhoramento dessa associação de 
criadores puder comprometer a 
conservação ou a diversidade genética de 
animais reprodutores de raça pura inscritos 
ou registados e elegíveis para inscrição no 

1. Em derrogação ao artigo 4.º, n.º 2, alínea 
b), a autoridade competente pode recusar o 
reconhecimento de uma associação de 
criadores que cumpra os requisitos do 
anexo I, parte 1, se o programa de 
melhoramento dessa associação de 
criadores puder comprometer:
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livro genealógico estabelecido para essa 
raça por uma associação de criadores já 
reconhecida nesse Estado-Membro.

– a conservação ou a diversidade genética 
de animais reprodutores de raça pura 
inscritos ou registados e elegíveis para 
inscrição no livro genealógico estabelecido 
para essa raça por uma associação de 
criadores já reconhecida nesse Estado-
Membro, ou

Or. fr

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 – a conservação e a gestão sustentável dos 
recursos genéticos animais sobre os quais 
o Estado-Membro exerce a sua soberania 
e pelos quais é responsável, em 
conformidade com os objetivos da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
e do Protocolo de Nagoia, ou

Or. fr

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 – um programa de melhoramento 
existente de uma outra associação de 
criadores reconhecida para essa raça.

Or. fr
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Justificação

É necessário precisar as disposições relativas às possibilidades de recusa do reconhecimento 
de associações de criadores a fim de evitar uma multiplicação de associações de criadores da 
mesma raça num dado território, o que causaria uma falta de clareza para os utilizadores.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 c-A) As eventuais interferências e a 
fragilização resultantes do 
reconhecimento de uma associação de 
criadores que registe os mesmos animais 
reprodutores que uma associação de 
criadores já reconhecida.

Or. fr

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A raça ou o cruzamento para que foi 
aprovado o programa de melhoramento;

b) A raça ou o cruzamento para que foi 
aprovado o programa de melhoramento em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1;

Or. fr

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

 -1. A associação de criadores ou a 
empresa de produção animal conduz um 
programa de melhoramento após a sua 
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aprovação pela autoridade competente em 
conformidade com o n.º -1-A.

Or. fr

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 -1-A. A associação de criadores ou a 
empresa de produção animal apresenta o 
pedido de aprovação do seu programa de 
melhoramento à autoridade competente 
que reconheceu a associação de criadores 
ou a empresa de produção animal em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente deve aprovar o 
programa de melhoramento de uma 
associação de criadores ou de um centro 
de produção animal por ela reconhecidos 
em conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 
desde que essa associação de criadores ou 
centro de produção animal apresente um 
pedido de aprovação do seu programa de 
melhoramento que demonstre o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no artigo 4.º, n.º 2, alínea c), bem como na 
parte 2 do anexo I ou, no caso dos equídeos 
de raça pura, na sua parte 3.

1. A autoridade competente a que se refere 
o n.º -1-A avalia estes programas de 
melhoramento e procede à sua aprovação 
desde que os mesmos cumpram os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º, n.º 2, 
alínea c), bem como na parte 2 do anexo I 
ou, no caso dos equídeos de raça pura, na 
parte 3 do anexo I.

Or. fr
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Justificação

Clarificação do caráter obrigatório da aprovação do programa de melhoramento.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente referida no 
artigo 4.º pode autorizar as associações de 
criadores e os centros de produção animal 
a subcontratar a terceiros a gestão técnica 
do seu livro genealógico ou livro de 
registos de reprodução bem como outros 
aspetos específicos do seu programa de 
melhoramento, desde que:

2. As associações de criadores e os centros 
de produção animal podem subcontratar a 
terceiros a gestão técnica do seu livro 
genealógico ou registo zootécnico bem 
como outros aspetos específicos do seu 
programa de melhoramento, desde que:

Or. fr

Justificação

Deve caber às associações de criadores decidir subcontratar ou não a terceiros a gestão 
técnica do seu livro genealógico ou registo zootécnico bem como outros aspetos específicos 
do seu programa de melhoramento.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As associações de criadores e centros de 
produção animal permaneçam responsáveis 
perante a autoridade competente pela 
garantia do cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 2, alínea c);

a) As associações de criadores e centros de 
produção animal permaneçam responsáveis 
perante a autoridade competente pela 
garantia do cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 2, alínea c) e 
no Anexo I, partes 2 e 3;

Or. fr
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 As associações de criadores e os centros 
de produção animal informam desse facto 
a autoridade competente.

Or. fr

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito à alteração 
dos requisitos aplicáveis à aprovação dos 
programas de melhoramento 
estabelecidos na parte 2 do anexo I e, no 
caso dos equídeos de raça pura, na sua 
parte 3, a fim de atender à diversidade dos 
programas de melhoramento realizados 
pelas associações de criadores e centros 
de produção animal.

Suprimido

Or. fr

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o âmbito de um programa 
de melhoramento ou o território geográfico 
onde vai ser levado a efeito indicar que 
uma associação de criadores ou um centro 
de produção animal pretende realizá-lo em 

1. Sempre que o âmbito de um programa 
de melhoramento ou o território geográfico 
onde vai ser levado a efeito indicar que 
uma associação de criadores ou um centro 
de produção animal pretende realizá-lo em 
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animais reprodutores que residem noutro 
Estado-Membro, a autoridade competente 
referida no artigo 8.º, n.º 1, deve:

animais reprodutores que residem noutro 
Estado-Membro, a autoridade competente 
referida no artigo 8.º, n.º -1-A, deve:

Or. fr

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Notificar a autoridade competente do 
outro Estado-Membro pelo menos 90 dias 
civis antes da data prevista para o início do 
programa de melhoramento;

a) Notificar a autoridade competente do 
outro Estado-Membro pelo menos 90 dias 
civis antes da data prevista para o início do 
programa de melhoramento, na língua 
oficial do outro Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Entregar à autoridade competente 
referida na alínea a), juntamente com essa 
notificação, uma cópia do pedido de 
aprovação do programa de melhoramento 
referido no artigo 8.º, n.º 1.

b) Entregar à autoridade competente 
referida na alínea a), juntamente com essa 
notificação, uma cópia do pedido de 
aprovação do programa de melhoramento 
referido no artigo 8.º, n.º -1-A, na língua 
oficial do Estado-Membro referido na 
alínea a).

Or. fr
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente referida no n.º 
1, alínea a), pode, no prazo de 90 dias a 
contar da data de receção da notificação aí 
referida, recusar a aprovação da realização 
no seu território de um programa de 
melhoramento por uma associação de 
criadores reconhecida pela autoridade 
competente referida no artigo 8.º, n.º 1, se:

2. A autoridade competente referida no n.º 
1, alínea a), pode, no prazo de 90 dias a 
contar da data de receção da notificação aí 
referida, recusar a aprovação da realização 
no seu território de um programa de 
melhoramento por uma associação de 
criadores reconhecida pela autoridade 
competente referida no artigo 8.º, n.º -1-A, 
se:

Or. fr

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A aprovação de mais um programa de 
melhoramento der origem à fragmentação 
da população disponível nesse 
Estado-Membro de animais reprodutores 
de raça pura, a ponto de poder 
comprometer a conservação ou a 
diversidade genética dessa raça.

b) A aprovação de um programa de 
melhoramento puser em perigo o 
melhoramento, a diferenciação, a 
conservação ou a diversidade genética 
dessa raça.

Or. fr

Justificação

É importante garantir que os programas de melhoramento sejam coerentes entre si, quando 
existe mais do que um para a mesma raça. Caso contrário, a homogeneidade dos animais da 
raça e dos objetivos de melhoramento definidos pelos criadores ficará comprometida.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a autoridade competente referida no 
n.º 1, alínea a), pretender recusar a 
aprovação em conformidade com o n.º 2, 
deve informar a Comissão dessa intenção, 
justificando-a.

5. Se a autoridade competente referida no 
n.º 1, alínea a), recusar a aprovação em 
conformidade com o n.º 2, deve informar a 
Comissão dessa recusa.

Or. fr

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as regras de uma 
associação de criadores ou de um centro 
de produção animal prevejam a filiação 
de membros, os criadores podem solicitar:

Suprimido

a) A sua inscrição como membros dessas 
associações de criadores ou desses centros 
de produção animal;
b) A participação no programa de 
melhoramento no âmbito e área 
geográfica de atividade aprovados em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
com o artigo 9.º.

Or. fr

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que as regras de uma 2. Os criadores que participam num 
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associação de criadores ou de um centro 
de produção animal não prevejam a 
filiação de membros, os criadores que 
participam num programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º 
podem solicitar:

programa de melhoramento aprovado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
com o artigo 9.º têm acesso sem 
discriminação a todos os serviços 
previstos no programa de melhoramento.

a) Que os seus animais reprodutores de 
raça pura sejam inscritos na secção 
principal do livro genealógico 
estabelecido para essa raça pela 
associação de criadores em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º 1;
b) Que os seus animais sejam registados 
numa secção anexa do livro genealógico 
estabelecido para essa raça pela 
associação de criadores em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º 3;
c) Que os seus suínos reprodutores 
híbridos sejam registados num livro de 
registos de reprodução estabelecido para 
esse cruzamento por um centro de 
produção animal em conformidade com o 
artigo 24.º;
d) A participação em testes de 
desempenho e avaliações genéticas em 
conformidade com o artigo 27.º;
e) Que lhes seja fornecido um certificado 
zootécnico em conformidade com o artigo 
33.º, n.ºs 1 e 2.

Or. fr

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-A. Sempre que as regras de uma 
associação de criadores ou de um centro 
de produção animal prevejam um sistema 
de filiação, os criadores:
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a) podem solicitar a sua inscrição como 
membros dessas associações de criadores 
ou desses centros de produção animal; 
b) podem solicitar a sua participação no 
programa de melhoramento, nos limites 
do âmbito de aplicação e da área 
geográfica de atividade aprovados em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
com o artigo 9º;
c) participam no programa de 
melhoramento sem discriminação e nos 
limites do âmbito de aplicação e da área 
geográfica de atividade aprovados em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
com o artigo 9º.

Or. fr

Justificação

Este novo número visa clarificar os direitos dos criadores caso participem num sistema de 
filiação. Em particular, esses direitos devem ser limitados aos criadores que se encontram na 
zona geográfica de atividade da associação de criadores e os criadores devem ter acesso aos 
serviços correspondentes no programa de melhoramento sem discriminação. 

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os criadores têm o direito de escolher 
em que livro genealógico ou livro de 
registos de reprodução desejam que os 
seus animais reprodutores sejam inscritos 
ou registados em conformidade com os 
artigos 19.º e 24.º.

3. Os criadores têm o direito de escolher 
em que livro genealógico ou registo 
zootécnico desejam que os seus animais 
reprodutores sejam inscritos ou registados 
em conformidade com os artigos 19.º e 
24.º, desde que o programa de 
melhoramento ligado ao livro genealógico 
ou ao registo zootécnico seja aprovado no 
Estado-Membro dos criadores em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
com o artigo 9.º.

Or. fr
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 3-A. Os criadores que deslocam os seus 
animais para explorações fora da área 
geográfica em que o programa de 
melhoramento aprovado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, é 
realizado pela associação de criadores ou 
empresa de produção animal podem 
inscrever os seus animais no livro 
genealógico dessa associação de criadores 
de acordo com as regras processuais 
aprovadas por essa associação de 
criadores ou empresa de produção animal 
e previstas no anexo I, parte 1, n.º 3, 
alínea e), subalínea ii). 

Or. fr

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Direito dos criadores a contestarem uma 

decisão tomada por um centro de 
produção animal

1. Os criadores podem recorrer às 
medidas previstas no artigo 13.º sempre 
que alegarem que alguma das situações a 
seguir enunciadas foi indevidamente 
recusada por uma associação de 
criadores:
a) Um pedido em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 1;
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b) Um pedido de inscrição de um animal 
reprodutor de raça pura na secção 
principal de um livro genealógico em 
conformidade com o artigo 19.º;
c) Um pedido de registo de um animal 
numa secção anexa de um livro 
genealógico em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 3;
d) A admissão de um animal reprodutor 
de raça pura:
i) à reprodução, tal como estabelecido no 
artigo 21.º, ou
ii) à inseminação artificial, tal como 
estabelecido no artigo 23.º, n.º 1;
e) A admissão de um animal reprodutor 
de raça pura ou do seu sémen a um teste 
de desempenho ou uma avaliação 
genética oficial, tal como estabelecido no 
artigo 23.º, n.º 2;
f) A aceitação dos resultados de testes de 
desempenho ou de avaliações genéticas 
efetuados em conformidade com o artigo 
27.º.
2. Os criadores podem recorrer às 
medidas previstas no artigo 13.º sempre 
que alegarem que uma associação de 
criadores não efetuou testes de 
desempenho ou avaliações genéticas em 
conformidade com o artigo 27.º.

Or. fr

(O artigo 11.º é inteiramente suprimido.)

Justificação

As disposições de recurso entre um ou vários criadores e uma associação de criadores já 
existem no direito nacional. 
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Direito dos criadores a contestarem uma 

decisão tomada por um centro de 
produção animal

1. Os criadores podem recorrer às 
medidas previstas no artigo 13.º sempre 
que alegarem que alguma das situações a 
seguir enunciadas foi indevidamente 
recusada por um centro de produção 
animal:
a) Um pedido de registo de um suíno 
reprodutor híbrido num livro de registos 
de reprodução, tal como estabelecido no 
artigo 24.º;
b) A admissão de um suíno reprodutor 
híbrido à inseminação artificial, tal como 
estabelecido no artigo 26.º, n.º 1;
c) A admissão de um suíno reprodutor 
híbrido ou do seu sémen a um teste de 
desempenho, tal como estabelecido no 
artigo 26.º, n.º 2;
d) A aceitação dos resultados de testes de 
desempenho efetuados em conformidade 
com o artigo 27.º.
2. Os criadores podem recorrer às 
medidas previstas no artigo 13.º sempre 
que alegarem que um centro de produção 
animal não efetuou testes de desempenho 
ou avaliações genéticas em conformidade 
com o artigo 27.º. 

Or. fr

(O artigo 12.º é inteiramente suprimido.)

Justificação

As disposições de recurso entre um ou vários criadores e uma associação de criadores já 
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existem no direito nacional. 

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Medidas ao dispor dos criadores que 

contestam uma decisão tomada por uma 
associação de criadores ou por um centro 

de produção animal
1. Nos casos referidos nos artigos 11.º e 
12.º, os criadores podem:
a) Obter um parecer de um perito 
independente;
b) Recorrer contra as recusas referidas no 
artigo 11.º, n.º 1, e no artigo 12.º, n.º 1, ou 
contra os resultados dos testes de 
desempenho ou das avaliações genéticas 
referidos no artigo 11.º, n.º 2, e no artigo 
12.º, n.º 2, no prazo de 30 dias a contar da 
receção da recusa ou dos resultados por 
parte da associação de criadores ou do 
centro de produção animal.
2. No recurso referido no n.º 1, alínea b), 
o criador deve descrever, se for o caso 
apoiado no parecer do perito 
independente referido no n.º 1, alínea a), 
os factos e os fundamentos com base nos 
quais considera que:
a) A recusa pela associação de criadores 
ou centro de produção animal não 
cumpre o disposto nos artigos 19.º, 21.º, 
23.º, 27.º, 28.º, 30.º ou 32.º; ou
b) Os resultados dos testes de desempenho 
ou da avaliação genética não foram 
obtidos em conformidade com o artigo 
27.º.

Or. fr



PR\1062617PT.doc 37/92 PE557.277v01-00

PT

(O artigo 13.º é inteiramente suprimido.)

Justificação

As disposições de recurso entre um ou vários criadores e uma associação de criadores já 
existem no direito nacional. 

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Resolução de litígios

1. Sempre que uma associação de 
criadores ou um centro de produção 
animal rejeitar o recurso introduzido por 
um criador, tal como previsto no artigo 
13.º, n.º 1, alínea b), deve notificar o 
criador e a autoridade competente que 
reconheceu a associação de criadores ou 
o centro de produção animal em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, no 
prazo de 30 dias a contar da data da sua 
decisão de rejeitar o recurso.
2. A autoridade competente referida no 
artigo 8.º, n.º 1, ou no artigo 9.º pode 
anular a decisão da associação de 
criadores ou do centro de produção 
animal se considerar que a decisão não 
cumpre o disposto nos artigos 19.º, 21.º, 
23.º, 27.º, 28.º, 30.º ou 32.º.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que está disponível um procedimento de 
recurso e que as decisões com ele 
relacionadas são tomadas num prazo 
razoável.
Para o efeito, a autoridade competente 
pode decidir criar um tribunal específico 
com competência para anular as decisões 
de uma associação de criadores ou de um 
centro de produção animal sempre que o 
tribunal considerar que a rejeição, por 
essa associação ou centro, de um recurso 
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interposto por um criador foi 
injustificada.

Or. fr

(O artigo 14.º é inteiramente suprimido.)

Justificação

As disposições de recurso entre um ou vários criadores e uma associação de criadores já 
existem no direito nacional. 

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 1-A. As associações de criadores ou os 
centros de produção animal podem 
excluir os criadores da participação num 
programa de melhoramento caso estes 
não cumpram as regras do programa de 
melhoramento.

Or. fr

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Excluir da filiação os criadores que não 
cumpram as suas obrigações, tal como 
estabelecidas no regulamento interno 
adotado em conformidade com o anexo I, 
parte 1, ponto 3, alínea e).

b) Excluir da filiação os criadores que não 
cumpram as suas obrigações, tal como 
estabelecidas no regulamento interno, tal 
como previsto no artigo 16.º, n.º 1.

Or. fr
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As associações de criadores e os centros 
de produção animal são os principais 
responsáveis por evitar e, sempre que 
necessário, resolver os litígios que possam 
surgir entre os criadores ou entre criadores 
e a associação de criadores ou o centro de 
produção animal no decurso da realização 
de um programa de melhoramento 
aprovado em conformidade com o artigo 
8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º, de acordo 
com as regras estabelecidas nos termos do 
artigo 14.º, n.º 3, pelo Estado-Membro em 
que ocorre o litígio e com as regras 
estabelecidas no anexo I, parte 1, ponto 3.

3. As associações de criadores e os centros 
de produção animal são os principais 
responsáveis por evitar e, sempre que 
necessário, resolver os litígios que possam 
surgir entre os criadores ou entre criadores 
e a associação de criadores ou o centro de 
produção animal no decurso da realização 
de um programa de melhoramento 
aprovado em conformidade com o artigo 
8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º, de acordo 
com as regras estabelecidas no anexo I, 
parte 1, ponto 3, alínea f).

Or. fr

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses critérios e procedimentos podem 
exigir que, antes da sua inscrição numa 
determinada classe da secção principal, o 
animal reprodutor de raça pura seja 
submetido a testes de desempenho ou a 
avaliação genética tal como previsto no 
artigo 27.º ou estabelecido num ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 1, ou a qualquer outra 
avaliação descrita no programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º.

Esses critérios e procedimentos podem 
exigir que, antes da sua inscrição numa 
determinada classe da secção principal, o 
animal reprodutor de raça pura seja 
submetido a testes de desempenho ou a 
avaliação genética tal como previsto no 
artigo 27.º, ou a qualquer outra avaliação 
descrita no programa de melhoramento 
aprovado em conformidade com o artigo 
8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º.

Or. fr
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Além da secção principal referida no n.º 
1, as associações de criadores podem ainda 
estabelecer no livro genealógico uma ou 
várias secções anexas para animais da 
mesma espécie que não sejam elegíveis 
para inscrição na secção principal, desde 
que esses animais satisfaçam os requisitos 
do artigo 20.º, n.º 1, e que as regras da 
associação de criadores permitam que os 
descendentes desses animais sejam 
inscritos na secção principal em 
conformidade com as regras enunciadas:

3. Além da secção principal referida no n.º 
1, as associações de criadores podem ainda 
estabelecer no livro genealógico uma ou 
várias secções anexas para animais da 
mesma espécie que não sejam elegíveis 
para inscrição na secção principal, desde 
que esses animais satisfaçam os requisitos 
estabelecidos no Anexo II, parte 1, 
capítulo III, pontos 1 e 2, e que as regras 
da associação de criadores permitam que 
os descendentes desses animais sejam 
inscritos na secção principal em 
conformidade com as regras enunciadas:

Or. fr

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito à alteração 
dos requisitos aplicáveis à inscrição de 
animais reprodutores de raça pura na 
secção principal de um livro genealógico, 
estabelecidos no anexo II, parte 1, 
capítulos I e II.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito à alteração 
das condições de registo de animais na 
secção anexa dos livros genealógicos, 
estabelecidas no anexo II, parte 1, 
capítulo III.

Suprimido

Or. fr

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As associações de criadores não devem 
excluir, por motivos de ordem zootécnica 
ou genealógica para além dos que resultam 
da aplicação do artigo 19.º, a utilização de 
animais reprodutores de raça pura inscritos 
na secção principal do respetivo livro 
genealógico para reprodução, recorrendo às 
seguintes técnicas:

1. As associações de criadores não devem 
excluir, por motivos de ordem zootécnica 
ou genealógica para além dos que resultam 
da aplicação do artigo 19.º e do artigo 27.º, 
a utilização de animais reprodutores de 
raça pura inscritos na secção principal do 
respetivo livro genealógico para 
reprodução, recorrendo às seguintes 
técnicas:

Or. fr

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Colheita de sémen de animais 
reprodutores que foram submetidos, se for 
o caso, a testes de desempenho e avaliação 

c) Colheita de sémen de animais 
reprodutores que foram submetidos, se for 
o caso, a testes de desempenho e avaliação 
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genética em conformidade com o artigo 
27.º ou estabelecidos em atos delegados 
adotados em conformidade com o artigo 
28.º, n.º 1;

genética em conformidade com o artigo 
27.º;

Or. fr

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 1-A. Em derrogação ao n.º 1, uma 
associação de criadores que mantenha um 
livro genealógico de animais reprodutores 
de raça pura das espécies equina ou 
asinina pode, para efeitos do seu 
programa de melhoramento aprovado 
pela autoridade competente, em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
para salvaguardar a diversidade genética 
numa raça pura, restringir ou proibir:
a) a admissão à reprodução de animais 
reprodutores dessa espécie e dos seus 
produtos germinais;
b) a aplicação de uma ou mais técnicas de 
reprodução referidas no n.º 1 em animais 
reprodutores de raça pura registados no 
seu livro genealógico.

Or. fr

Justificação

As disposições do artigo 21.º, n.º 1, sugerem que a inseminação artificial apenas pode ser 
proibida em determinadas condições de teste de desempenho e de avaliação genética. No 
caso dos equídeos, o presente regulamento deve permitir às associações de criadores 
escolher os métodos de reprodução dos programas de melhoramento.
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Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito aos critérios 
aplicáveis:

Suprimido

a) À admissão à reprodução de animais 
reprodutores de raça pura pelas 
associações de criadores;
b) À colheita e utilização de produtos 
germinais de animais reprodutores de 
raça pura para efeitos de reprodução.

Or. fr

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As associações de criadores devem 
exigir que os animais reprodutores de raça 
pura da espécie bovina e que os machos 
reprodutores de raça pura pertencentes a 
raças leiteiras das espécies ovina e caprina 
sejam identificados através de uma análise 
do seu grupo sanguíneo ou de qualquer 
outro método adequado que ofereça, no 
mínimo, o mesmo grau de certeza quando 
são usados para:

1. As associações de criadores devem 
exigir que os animais reprodutores das 
espécies bovina, ovina e caprina e os 
suínos machos reprodutores de raça pura 
sejam identificados através de uma análise 
do seu grupo sanguíneo, de análises de 
SNP (polimorfismo de nucleótido simples) 
e microssatélites, ou de qualquer outro 
método adequado que ofereça, no mínimo, 
o mesmo grau de certeza quando são 
usados para:

Or. fr

Justificação

É conveniente alargar o âmbito dos reprodutores visados por esta disposição. Além disso, as 
análises de SNP e microssatélites também devem ser identificadas como método de 
referência.
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 22 –  n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão tem em conta a evolução dos 
métodos de identificação com base no 
trabalho do ICAR e da ISAG 
(International Society of Animal 
Genetics).

Or. fr

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido de um Estado-Membro ou de 
uma associação europeia de associações de 
criadores de animais reprodutores de raça 
pura da espécie em causa, a Comissão 
pode, por meio de atos de execução, 
aprovar métodos para a verificação da 
identidade de animais reprodutores de raça 
pura da espécie bovina e de machos 
reprodutores de raça pura pertencentes a 
raças leiteiras das espécies ovina e 
caprina que ofereçam, no mínimo, o 
mesmo grau de certeza que a análise do 
grupo sanguíneo desses animais, tendo em 
conta o progresso técnico e as 
recomendações dos centros de referência 
europeus referidos no artigo 31.º.

2. A pedido de um Estado-Membro ou de 
uma associação europeia de associações de 
criadores de animais reprodutores de raça 
pura da espécie em causa, a Comissão 
pode, por meio de atos de execução, 
aprovar métodos para a verificação da 
identidade de animais reprodutores 
previstos no n.º 1 que ofereçam, no 
mínimo, o mesmo grau de certeza que a 
análise do grupo sanguíneo desses animais, 
tendo em conta o progresso técnico e as 
recomendações dos centros de referência 
europeus referidos no artigo 31.º.

Or. fr
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-A. A autoridade competente de um 
Estado-Membro pode proibir a utilização 
de um animal reprodutor de raça pura e 
dos seus produtos germinais quando essa 
utilização comprometer o melhoramento, 
a diferenciação, a conservação e a 
diversidade genética dessa raça. 

Or. fr

Justificação

Por razões de logística, a colheita e a armazenagem de produtos germinais podem ser 
necessárias sem que seja possível efetuá-las num centro aprovado oficialmente para as trocas 
na União. Estes casos são limitados a imperativos de conservação ou de diversidade genética 
de uma raça e quando os referidos produtos são utilizados no território nacional do 
Estado-Membro em causa, significando, portanto, que não se destinam ao comércio e não 
necessitam de uma autorização. 

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação ao n.º 3, a autoridade 
competente pode, quando a conservação 
ou a diversidade genética de uma raça o 
tornem necessário e para uma utilização 
limitada ao território nacional do 
Estado-Membro, autorizar a colheita, o 
tratamento e a armazenagem dos produtos 
germinais de animais reprodutores de 
raça pura para efeitos dos n.ºs 1 e 2 por 
um centro de colheita e de produção de 
embriões não oficialmente aprovado para 
o comércio intra-União desses produtos 
em conformidade com a legislação da 
União em matéria de saúde animal, desde 
que as condições sanitárias permitam a 
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utilização posterior dos produtos 
germinais no território nacional.

Or. fr

Justificação

Por razões de logística, a colheita e a armazenagem de produtos germinais podem ser 
necessárias sem que seja possível efetuá-las num centro aprovado oficialmente para as trocas 
na União. Estes casos são limitados a imperativos de conservação ou de diversidade genética 
de uma raça e quando os referidos produtos são utilizados no território nacional do Estado-
Membro em causa, significando, portanto, que não se destinam ao comércio e não necessitam 
de uma autorização. 

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito às 
condições de admissão de:

Suprimido

a) Animais reprodutores de raça pura da 
espécie equina de determinadas raças à 
inseminação artificial e fertilização in 
vitro de oócitos;
b) Animais reprodutores de raça pura da 
espécie equina de determinadas raças e 
respetivos produtos germinais a testes de 
desempenho e avaliação genética.

Or. fr
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito à alteração 
dos requisitos aplicáveis ao registo de 
suínos reprodutores híbridos em livros de 
registos de reprodução, estabelecidos no 
anexo II, parte 2.

Suprimido

Or. fr

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Colheita e utilização de sémen de 
animais reprodutores que foram 
submetidos a testes de desempenho e 
avaliação genética em conformidade com o 
artigo 27.º ou tal como estabelecido num 
ato delegado adotado em conformidade 
com o artigo 28.º, n.º 1;

c) Colheita e utilização de sémen de 
animais reprodutores que foram 
submetidos a testes de desempenho e 
avaliação genética em conformidade com o 
artigo 27.º;

Or. fr

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito aos critérios 
aplicáveis:

Suprimido
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a) À admissão à reprodução de suínos 
reprodutores híbridos pelos centros de 
produção animal;
b) À colheita e utilização de sémen, 
oócitos e embriões de suínos reprodutores 
híbridos para efeitos de reprodução.

Or. fr

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito às 
condições de admissão de suínos 
reprodutores híbridos à inseminação 
artificial e à realização de testes.

Suprimido

Or. fr

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º 
exigir a realização de testes de desempenho 
e de uma avaliação genética para a 
classificação de animais reprodutores de 
raça pura da espécie equina em livros 
genealógicos e para a admissão à 
reprodução de machos reprodutores dessa 
espécie e respetivo sémen, as associações 
de criadores devem assegurar que esses 
testes de desempenho e essa avaliação 
genética são realizados de acordo com as 

2. Sempre que um programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º 
exigir a realização de testes de desempenho 
e de uma avaliação genética para a 
classificação de animais reprodutores de 
raça pura da espécie equina ou asinina em 
livros genealógicos e para a admissão à 
reprodução de animais reprodutores dessa 
espécie e respetivos produtos germinais, 
as associações de criadores devem 
assegurar que esses testes de desempenho e 
essa avaliação genética são realizados de 
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regras seguintes, estabelecidas no anexo I: acordo com as regras seguintes, 
estabelecidas no anexo I:

Or. fr

Justificação

Há que fazer igualmente referência à espécie asinina. Além disso, os testes de desempenho e 
a avaliação genética para a admissão à reprodução devem constituir uma opção também 
para as fémeas de reprodução. Esse método de seleção é fundamental para algumas 
associações de criadores.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito às regras 
aplicáveis aos testes de desempenho e à 
avaliação genética e, sempre que 
necessário, à alteração do anexo III, a fim 
de atender:

Suprimido

a) Ao progresso científico;
b) À evolução da técnica;
c) Ao funcionamento do mercado interno; 
ou,
d) À necessidade de proteger recursos 
genéticos valiosos.

Or. fr

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. À luz do parecer de um perito 
independente, tal como referido no artigo 

2. À luz do parecer de um perito 
independente, tal como referido no artigo 
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13.º, n.º 1, alínea a), a Comissão pode, por 
meio de um ato de execução, estabelecer 
regras uniformes para os testes de 
desempenho e as avaliações genéticas, bem 
como para a interpretação dos respetivos 
resultados.

13.º, n.º 1, alínea a), a Comissão pode, por 
meio de um ato de execução, estabelecer 
regras uniformes para os testes de 
desempenho e as avaliações genéticas, 
para as espécies que não a equina e a 
suína, bem como para a interpretação dos 
respetivos resultados, com base no 
trabalho do ICAR.

Or. fr

Justificação

No que se refere aos equídeos, os testes de desempenho e a avaliação genética dependem de 
cada livro genealógico e dos objetivos de melhoramento a ele conexos. Estes objetivos são 
variáveis e, por conseguinte, não é adequada uma uniformização das regras. No caso dos 
suínos, a uniformização também não é recomendável, porque o controlo de desempenho e a 
avaliação genética são elementos estratégicos essenciais para a competitividade das 
associações de criadores ou empresas de produção animal.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As associações de criadores e os centros 
de produção animal devem, sempre que 
necessário para a realização dos respetivos 
programas de melhoramento aprovados em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
com o artigo 9.º, designar uma instituição 
para a realização dos testes de 
desempenho e da avaliação genética dos 
animais reprodutores, tal como se 
estabelece no artigo 27.º.

1. As associações de criadores e os centros 
de produção animal devem, para a 
admissão à reprodução dos machos 
reprodutores e dos seus produtos 
germinais e sempre que a realização dos 
respetivos programas de melhoramento 
aprovados em conformidade com o artigo 
8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º exija 
atividades de controlo do desempenho e 
de avaliação genética:
a) efetuar eles próprios essas atividades, 
ou
b) designar um organismo terceiro no 
qual são delegadas essas atividades.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).
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Or. fr

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A instituição referida no n.º 1 pode: 2. As associações de criadores ou 
empresas de produção animal que 
deleguem as atividades de controlo do 
desempenho e de avaliação genética nos 
organismos referidos no n.º 1, alínea b), 
devem preencher as condições previstas 
no artigo 8.º, n.º 2. 
Os organismos referidos no n.º 1, alínea 
b), devem:

Or. fr

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Quer funcionar como unidade 
especializada sob a responsabilidade de 
uma associação de criadores ou de um 
centro de produção animal;

a) Quer funcionar como unidade 
especializada sob a responsabilidade de 
uma associação de criadores ou de um 
centro de produção animal, sob reserva de 
reconhecimento pelo centro de referência 
europeia previsto no artigo 31.º ou de 
certificação segundo a norma ISO por um 
organismo independente;

Or. fr
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Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Quer estar autorizada pela autoridade 
competente que aprovou o programa de 
melhoramento.

b) Quer estar autorizada pela autoridade 
competente que aprovou o programa de 
melhoramento, na condição de cumprir as 
disposições do anexo III.

Or. fr

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações das instituições designadas em 
conformidade com o artigo 29.º, n.º 1

Obrigações das associações de criadores 
ou empresas de produção animal e dos 

organismos terceiros que levem a cabo os 
testes de desempenho ou a avaliação 

genética 

Or. fr

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições designadas pelas 
associações de criadores ou pelos centros 
de produção animal em conformidade 
com o artigo 29.º, n.º 1, devem, a pedido da 
autoridade competente, fornecer-lhe as 
informações seguintes:

1. As associações de criadores e as 
empresas de produção animal que 
efetuam atividades de controlo de 
desempenho ou de avaliação genética tal 
como previsto no artigo 29.º, n.º 1, alínea 
a), ou os organismos terceiros referidos 
no artigo 29.º, n.º 1, alínea b), devem, a 
pedido da autoridade competente, fornecer-
lhe as informações seguintes:
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Or. fr

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A identidade da associação de criadores 
ou do centro de produção animal que as 
designou, bem como da autoridade 
competente referida no artigo 29.º, n.º 2, 
alínea b);

b) No caso das associações de criadores e 
das empresas de produção animal que 
tenham delegado essas atividades num 
organismo terceiro, em conformidade com 
o previsto no artigo 29.º, n.º 1, alínea b), a 
identidade desse organismo;

Or. fr

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições designadas pelas 
associações de criadores ou pelos centros 
de produção animal em conformidade com 
o artigo 29.º, n.º 1, devem disponibilizar 
publicamente e manter atualizados os 
resultados da avaliação genética dos 
animais reprodutores cujo sémen seja 
usado em inseminação artificial.

2. As associações de criadores e empresas 
de produção animal que efetuam 
atividades de controlo de desempenho ou 
de avaliação genética e os organismos 
terceiros designados pelas associações de 
criadores ou pelos centros de produção 
animal em conformidade com o artigo 29.º, 
n.º 1, alínea b) devem disponibilizar 
publicamente e manter atualizados os 
resultados da avaliação genética dos 
animais reprodutores cujo sémen seja 
usado em inseminação artificial.

Or. fr
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Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-A. Os organismos terceiros designados 
nos termos do artigo 29.º, n.º 1, alínea b), 
comunicam as informações a enviar às 
autoridades competentes em 
conformidade com o n.º 1 às associações 
de criadores e empresas de produção 
animal que os designaram.

Or. fr

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-B. Se, com base nas informações 
transmitidas nos termos do n.º 1, as 
autoridades competentes considerarem 
que os testes de desempenho ou a 
avaliação genética não são realizados 
segundo os princípios zootécnicos 
estabelecidos, podem suspender o 
programa de melhoramento aprovado. 
Esta suspensão cessará após a aplicação 
de medidas corretivas pela associação de 
criadores, a empresa de produção animal 
ou o organismo terceiro tal como 
designado no n.º 1, alínea b).

Or. fr
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Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito às 
informações exigidas em conformidade 
com o n.º 1, alínea a), e, sempre que 
necessário, às alterações ao teor dos 
certificados zootécnicos estabelecido no 
anexo V.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
71.º e, sempre que necessário, às alterações 
ao teor dos certificados zootécnicos 
estabelecido no anexo V, a fim de ter em 
conta:

a) o progresso científico;
b) a evolução técnica;
c) o funcionamento do mercado interno;
d) a necessidade de proteger os recursos 
genéticos.

Or. fr

Justificação

Há que precisar o ato delegado.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Capítulo VI

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO VI Suprimido
Regras zootécnicas e genealógicas 
aplicáveis ao comércio de animais 

reprodutores de raça pura de outras 
espécies

Artigo 35.º 
Delegação de poderes e competências de 

execução no que se refere às regras 
zootécnicas e genealógicas aplicáveis ao 
comércio dos animais reprodutores de 

raça pura referidos no artigo 2.º, alínea i), 
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subalínea iii), e respetivos produtos 
germinais

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito às regras 
zootécnicas e genealógicas aplicáveis ao 
comércio dos animais reprodutores de 
raça pura referidos no artigo 2.º, alínea i), 
subalínea iii), e respetivos produtos 
germinais, sempre que tal seja necessário 
quer para o funcionamento do mercado 
interno quer para a proteção de recursos 
genéticos valiosos, relativamente:
a) Ao reconhecimento de associações de 
criadores;
b) À aprovação de programas de 
melhoramento;
c) Às condições aplicáveis à inscrição 
desses animais reprodutores de raça pura 
em livros genealógicos;
d) À admissão desses animais 
reprodutores de raça pura à reprodução e 
à inseminação artificial, bem como à 
colheita e utilização dos seus produtos 
germinais pelas associações de criadores;
e) À metodologia para os testes de 
desempenho e a avaliação genética desses 
animais reprodutores de raça pura;
f) Às informações a incluir nos 
certificados zootécnicos que devem 
acompanhar esses animais reprodutores 
de raça pura.
2. Quando a Comissão tiver adotado os 
atos delegados referidos no n.º 1, deve, 
por meio de atos de execução, elaborar 
modelos dos certificados zootécnicos 
referidos no n.º 1, alínea f), para os 
animais reprodutores de raça pura 
referidos no artigo 2.º, alínea i), subalínea 
iii), e respetivos sémen, oócitos e 
embriões.
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 72.º, n.º 2.
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Or. fr

Justificação

As outras espécies só devem ser integradas no presente regulamento através da codecisão.

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O reconhecimento e supervisão das 
associações de criadores e dos centros de 
produção animal tal como estabelecido no 
artigo 4.º ou definido num ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
35.º, n.º 1;

a) O reconhecimento e supervisão das 
associações de criadores e dos centros de 
produção animal tal como estabelecido no 
artigo 4.º e os controlos oficiais previstos 
no artigo 46.º;

Or. fr

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A aprovação dos programas de 
melhoramento de associações de criadores 
e centros de produção animal tal como 
estabelecido no artigo 8.º, n.º 1, ou 
definido num ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 35.º, n.º 1;

b) A aprovação dos programas de 
melhoramento de associações de criadores 
e centros de produção animal tal como 
estabelecido no artigo 8.º, n.º 1;

Or. fr
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Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A inscrição de animais reprodutores em 
livros genealógicos e livros de registos de 
reprodução tal como estabelecido nos 
artigos 19.º e 24.º ou definido num ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 35.º, n.º 1;

c) A inscrição de animais reprodutores de 
raça pura em livros genealógicos ou a 
inscrição de suínos reprodutores híbridos 
em registos zootécnicos tal como 
estabelecido nos artigos 19.º e 24.º;

Or. fr

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A admissão à reprodução de animais 
reprodutores tal como estabelecido nos 
artigos 21.º e 25.º ou definido num ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 35.º, n.º 1;

d) A admissão à reprodução de animais 
reprodutores tal como estabelecido nos 
artigos 21.º e 25.º;

Or. fr

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A utilização de produtos germinais para 
reprodução tal como estabelecido no artigo 
23.º, n.º 1, ou definido num ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
35.º, n.º 1;

e) A utilização de produtos germinais para 
reprodução tal como estabelecido no artigo 
23.º, n.º 1;

Or. fr
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Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A utilização de sémen para a realização 
de testes tal como estabelecido no artigo 
23.º, n.º 2, ou definido num ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
35.º, n.º 1;

f) A utilização de sémen para a realização 
de testes tal como estabelecido no artigo 
23.º, n.º 2;

Or. fr

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os testes de desempenho e a avaliação 
genética tal como estabelecido no artigo 
27.º ou definido num ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
35.º, n.º 1.

g) Os testes de desempenho e a avaliação 
genética tal como estabelecido no artigo 
27.º.

Or. fr

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito às regras 
zootécnicas e genealógicas aplicáveis às 
importações na União de animais 
reprodutores e respetivos produtos 
germinais, a fim de atender à situação 
zootécnica específica de um país terceiro 

Suprimido
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de origem de um animal reprodutor.

Or. fr

Alteração 103

Proposta de regulamento
Capítulo VIII

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO VIII Suprimido
Condições zootécnicas e genealógicas 
aplicáveis às importações na União de 
animais reprodutores de raça pura de 

outras espécies
Artigo 45.º

Delegação de poderes e competências de 
execução no que se refere às regras 

zootécnicas e genealógicas aplicáveis ao 
comércio dos animais reprodutores de 

raça pura referidos no artigo 2.º, alínea i), 
subalínea iii), e respetivos produtos 

germinais
1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito às regras 
específicas aplicáveis às importações na 
União dos animais reprodutores de raça 
pura referidos no artigo 2.º, alínea i), 
subalínea iii), e respetivos produtos 
germinais, sempre que tal seja necessário 
quer para o funcionamento do mercado 
interno quer para a proteção de recursos 
genéticos valiosos, relativamente:
a) À listagem dos organismos de produção 
animal;
b) Às condições aplicáveis à inscrição 
desses animais reprodutores de raça pura 
em livros genealógicos estabelecidos por 
associações de criadores;
c) À admissão desses animais 
reprodutores de raça pura à reprodução e 
à inseminação artificial, bem como à 
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colheita e utilização dos seus produtos 
germinais pelas associações de criadores;
d) À metodologia para os testes de 
desempenho e a avaliação genética desses 
animais reprodutores de raça pura;
e) Às principais informações a incluir nos 
certificados zootécnicos que devem 
acompanhar esses animais reprodutores 
de raça pura e respetivos produtos 
germinais.
2. Quando Comissão tiver adotado os atos 
delegados referidos no n.º 1, deve, por 
meio de atos de execução, elaborar 
modelos dos certificados zootécnicos 
referidos no n.º 1, alínea e), para os 
animais reprodutores de raça pura 
referidos no artigo 2.º, alínea i), subalínea 
iii), e respetivos sémen, oócitos e 
embriões.
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 72.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

As outras espécies só devem ser integradas no presente regulamento através da codecisão.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Qualquer informação que possa indicar 
um incumprimento.

d) Qualquer informação que possa indicar 
um incumprimento em relação às regras 
zootécnicas e genealógicas estabelecidas 
no presente regulamento.

Or. fr
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Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os controlos oficiais realizados antes 
da comercialização de certos animais 
reprodutores e respetivos produtos 
germinais tendo em vista a emissão dos 
certificados oficiais ou atestados oficiais 
exigidos pelas regras zootécnicas e 
genealógicas estabelecidas no presente 
regulamento, como condição para a 
comercialização dos animais reprodutores 
e respetivos produtos germinais, devem 
ser efetuados em conformidade com:

Suprimido

a) As regras zootécnicas e genealógicas 
estabelecidas no presente regulamento;
b) Os atos delegados adotados pela 
Comissão em conformidade com os 
artigos 35.º e 45.º.

Or. fr

Justificação

O presente regulamento não faz menção a controlos oficiais efetuados tendo em vista a 
emissão de certificados zootécnicos. Esta atividade é confiada às associações de criadores.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente pode publicar, 
ou facultar publicamente de outra forma, 
informações sobre a classificação de 
associações de criadores ou centros de 
produção animal individuais, com base 
numa avaliação da sua conformidade com 
critérios de classificação e nos resultados 
dos controlos oficiais, desde que estejam 

Suprimido
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reunidas as seguintes condições:
a) Os critérios de classificação são 
objetivos, transparentes e estão 
disponíveis publicamente;
b) Estão em vigor disposições adequadas 
para garantir a coerência e transparência 
do processo de classificação.

Or. fr

Justificação

As associações de criadores não devem ser objeto de qualquer classificação pela autoridade 
competente. Já cumprem normas rigorosas com vista ao seu reconhecimento.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) das instalações, escritórios e 
equipamento dos criadores, das 
associações de criadores e dos centros de 
produção animal,

Suprimido

Or. fr

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 51 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações dos criadores, das associações 
de criadores e dos centros de produção 

animal

Obrigações dos criadores, das associações 
de criadores e dos centros de produção 

animal que são alvo de controlo oficial e 
de outras atividades oficiais

Or. fr
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Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Às instalações, escritórios e 
equipamento;

Suprimido

Or. fr

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido
Delegação de poderes no que se refere às 

regras específicas sobre os controlos 
oficiais e à ação a empreender pela 

autoridade competente no que diz respeito 
aos animais reprodutores e respetivos 

produtos germinais
1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 71.º no que diz respeito a regras:
a) Para a realização de controlos oficiais 
dos animais reprodutores e respetivos 
produtos germinais a fim de verificar o 
cumprimento das regras zootécnicas e 
genealógicas estabelecidas no presente 
regulamento;
b) Sobre a ação a empreender pela 
autoridade competente à luz dos 
resultados obtidos após a realização dos 
controlos oficiais.
2. Os atos delegados previstos no n.º 1 
devem especificar:
a) As responsabilidades e tarefas 
específicas da autoridade competente, em 
complemento das previstas nos artigos 
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46.º a 50.º;
b) Os casos em que, relativamente a 
incumprimentos específicos, a autoridade 
competente deve tomar uma ou mais 
medidas referidas nos atos de execução 
adotados em conformidade com o artigo 
66.º, n.º 1, ou medidas complementares às 
previstas nesse artigo.

Or. fr

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma autoridade competente 
(«autoridade competente requerente») 
considerar que necessita de informações na 
posse da autoridade competente de outro 
Estado-Membro («autoridade competente 
requerida») tendo em vista a realização de 
controlos oficiais ou o acompanhamento 
eficaz desses controlos, deve dirigir um 
pedido fundamentado a essa autoridade 
competente.

1. Sempre que uma autoridade competente 
(«autoridade competente requerente») 
considerar que necessita de informações na 
posse da autoridade competente de outro 
Estado-Membro («autoridade competente 
requerida») tendo em vista a realização de 
controlos oficiais ou o acompanhamento 
eficaz desses controlos, deve dirigir um 
pedido fundamentado a essa autoridade 
competente. A autoridade requerida tem a 
obrigação de dar o seu contributo.

A autoridade competente requerida deve, 
sem demora injustificada:
a) Acusar a receção do pedido 
fundamentado e indicar o prazo 
necessário para fornecer as informações 
solicitadas;
b) Realizar os controlos oficiais ou 
investigações necessários para:
i) fornecer à autoridade competente 
requerente todas as informações 
necessárias e os documentos originais ou 
cópias autenticadas dos mesmos,
ii) verificar no âmbito da sua jurisdição, 
se necessário no local, o cumprimento das 
regras zootécnicas e genealógicas 
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estabelecidas no presente regulamento.

Or. fr

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por acordo entre a autoridade 
competente requerente e a autoridade 
competente requerida, podem estar 
presentes funcionários designados pela 
autoridade competente requerente durante 
os controlos oficiais referidos no n.º 1, 
segundo parágrafo, alínea b), subalínea 
i).

2. Por acordo entre a autoridade 
competente requerente e a autoridade 
competente requerida, podem estar 
presentes funcionários designados pela 
autoridade competente requerente durante 
os controlos oficiais referidos no n.º 1.

Nesses casos, os funcionários da 
autoridade competente requerente:
a) Devem poder apresentar, em qualquer 
momento, um mandato escrito em que se 
indique a sua identidade e os seus poderes 
oficiais;
b) Devem ter acesso, apenas para efeitos 
do controlo oficial que estiver a decorrer, 
às mesmas instalações e aos mesmos 
documentos que os funcionários presentes 
da autoridade competente requerida;
c) Não podem, por sua própria iniciativa, 
exercer os poderes de realização de 
controlos oficiais conferidos aos 
funcionários da autoridade competente 
requerida.

Or. fr
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Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente notificada em 
conformidade com o n.º 1 deve:

Suprimido

a) Acusar a receção da notificação sem 
demora;
b) Indicar, no prazo de dez dias a contar 
da data de receção da notificação:
i) as investigações que tenciona efetuar 
acerca do caso de incumprimento referido 
no n.º 1, ou
ii) os motivos por que considera não ser 
necessário efetuar investigações.

Or. fr

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes notificadas 
em conformidade com o n.º 1 devem, sem 
demora injustificada:

Suprimido

a) Acusar a receção da notificação e 
indicar as investigações que tencionam 
efetuar acerca do caso de incumprimento 
referido no n.º 1;
b) Proceder a uma investigação, tomar 
todas as medidas necessárias e comunicar 
à autoridade competente notificadora a 
natureza das investigações e dos controlos 
oficiais efetuados, das decisões tomadas e 
dos motivos dessas decisões.

Or. fr
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Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade competente 
notificadora referida no n.º 1 tiver 
motivos para crer que as investigações 
realizadas ou as medidas tomadas pelas 
autoridades competentes notificadas em 
conformidade com o n.º 2 não tratam 
adequadamente o caso de incumprimento 
constatado, devem pedir a estas últimas 
que efetuem mais controlos oficiais ou 
tomem medidas adicionais.

Suprimido

Em tais casos:
a) As autoridades competentes dos dois 
Estados-Membros devem procurar formas 
e meios para definir uma abordagem 
concertada com o objetivo de tratar 
adequadamente o caso de incumprimento 
referido no n.º 1, inclusivamente através 
de controlos oficiais conjuntos no local 
efetuados em conformidade com o artigo 
53.º, n.º 2, e o artigo 54.º, n.º 2;
b) Devem informar a Comissão sem 
demora injustificada se não conseguirem 
chegar a acordo sobre as medidas 
adequadas.

Or. fr

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As informações de que a Comissão 
dispõe indiquem que as atividades que são, 
ou parecem ser, incumprimentos:

a) As informações de que a Comissão 
dispõe indiquem que as atividades que são, 
ou parecem ser, incumprimentos em 
relação às regras zootécnicas e 
genealógicas estabelecidas no presente 
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regulamento:

Or. fr

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 60 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Obrigações gerais das autoridades 
competentes no que diz respeito às 

medidas coercivas
1. Sempre que agirem em conformidade 
com o presente capítulo, as autoridades 
competentes devem dar prioridade às 
medidas a tomar para eliminar os 
incumprimentos ou para minimizar os 
seus efeitos no comércio dos animais 
reprodutores e dos seus produtos 
germinais.
2. Em caso de suspeita de incumprimento, 
as autoridades competentes devem 
proceder a uma investigação a fim de 
confirmar ou eliminar essa suspeita.
3. Sempre que necessário à sua 
finalidade, a investigação referida no n.º 2 
deve incluir a realização, durante um 
período adequado, de controlos oficiais 
intensificados aos animais reprodutores e 
respetivos produtos germinais assim como 
aos criadores, associações de criadores e 
centros de produção animal.

Or. fr
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Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Realizar eventuais investigações 
complementares necessárias para 
determinar a origem e a extensão do 
incumprimento e as responsabilidades dos 
criadores, das associações de criadores e 
dos centros de produção animal;

a) Realizar eventuais controlos oficiais ou 
investigações complementares necessárias 
para determinar a origem e a extensão do 
incumprimento e as responsabilidades dos 
criadores, das associações de criadores e 
dos centros de produção animal;

Or. fr

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que agirem em conformidade 
com o n.º 1, as autoridades competentes 
devem, conforme adequado:

2. Sempre que agirem em conformidade 
com o n.º 1, as autoridades competentes 
devem tomar todas as medidas que 
considerem adequadas para garantir o 
cumprimento das regras zootécnicas e 
genealógicas estabelecidas no presente 
regulamento.

a) Adiar a inscrição de animais 
reprodutores de raça pura em livros 
genealógicos ou o registo de suínos 
reprodutores híbridos em livros de 
registos de reprodução;
b) Ordenar a alteração do estatuto dos 
animais ou dos seus produtos germinais 
que, em conformidade com o presente 
regulamento, se destinam a reprodução, 
ou a prestação de informações corretivas 
aos criadores;
c) Restringir ou proibir o comércio dos 
animais e produtos germinais enquanto 
animais reprodutores ou produtos 
germinais, tal como definidos no artigo 
2.º, ou a sua importação na União ou 
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exportação para países terceiros, ou 
proibir ou ordenar a sua devolução ao 
Estado-Membro de expedição;
d) Ordenar que o criador, a associação de 
criadores ou o centro de produção animal 
aumente a frequência dos autocontrolos;
e) Ordenar que determinadas atividades 
do criador, da associação de criadores ou 
do centro de produção animal em causa 
sejam sujeitas a controlos oficiais mais 
frequentes ou sistemáticos;
f) Ordenar a cessação, durante um 
período adequado, da totalidade ou de 
parte das atividades do criador, da 
associação de criadores ou do centro de 
produção animal em causa e, se for o 
caso, dos sítios na Internet por eles 
explorados ou utilizados, bem como 
suspender a aprovação de um programa 
de melhoramento executado por uma 
associação de criadores ou um centro de 
produção animal que repetida, contínua 
ou geralmente não cumpre os requisitos 
do programa de melhoramento aprovado 
em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, 
ou com o artigo 9.º;
g) Ordenar a retirada do reconhecimento 
da associação de criadores ou do centro 
de produção animal, concedido em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, se as 
práticas administrativas daquela 
associação de criadores ou centro de 
produção animal indicarem que repetida, 
contínua ou geralmente não cumpre os 
requisitos do artigo 4.º, n.º 2, alínea c);
h) Tomar qualquer outra medida que as 
autoridades competentes considerem 
adequada para garantir o cumprimento das 
regras zootécnicas e genealógicas 
estabelecidas no presente regulamento.

Or. fr
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Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de prestar assistência à Comissão 
na realização dos controlos da Comissão 
previstos no artigo 63.º, n.º 1, os 
Estados-Membros devem:

1. A fim de prestar assistência à Comissão 
na realização dos controlos da Comissão 
previstos no artigo 63.º, n.º 1, os 
Estados-Membros devem prestar toda a 
assistência técnica necessária e fornecer 
toda a documentação e qualquer outro 
apoio técnico solicitados pelos peritos da 
Comissão no sentido de lhes permitir uma 
realização eficiente e eficaz dos controlos 
da Comissão; 

a) Prestar toda a assistência necessária e 
fornecer toda a documentação e qualquer 
outro apoio técnico solicitados pelos 
peritos da Comissão no sentido de lhes 
permitir uma realização eficiente e eficaz 
dos controlos da Comissão;

b) Garantir que os peritos da Comissão 
têm acesso a todas as instalações ou 
partes de instalações e às informações, 
incluindo sistemas informáticos, que 
sejam necessários para a realização dos 
controlos da Comissão.

Or. fr

(A alínea a) é integrada na parte introdutória com uma alteração e a alínea b) é suprimida.)

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 

1. Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 
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resultar numa infração generalizada às 
regras zootécnicas e genealógicas 
estabelecidas no presente regulamento, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, adotar uma ou mais das 
seguintes medidas, que devem ser 
aplicadas até à supressão da falha no 
sistema de controlo:

resultar numa infração generalizada às 
regras zootécnicas e genealógicas 
estabelecidas no presente regulamento, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas adequadas 
com vista à supressão da falha no sistema 
de controlo:

a) Proibição da comercialização dos 
animais reprodutores ou seus produtos 
germinais afetados pela falha no sistema 
de controlo oficial;
b) Imposição de condições especiais, além 
das previstas no capítulo II, aplicáveis ao 
reconhecimento de associações de 
criadores e de centros de produção animal 
bem como à aprovação dos programas de 
melhoramento ou à comercialização de 
animais reprodutores e seus produtos 
germinais;
c) Outras medidas temporárias 
adequadas.

Or. fr

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 só podem 
ser adotadas se o Estado-Membro em causa 
não corrigir a situação, após pedido da 
Comissão e no prazo por esta estabelecido.

2. As medidas referidas no n.º 1 só podem 
ser adotadas se o Estado-Membro em causa 
não corrigir a situação, após pedido da 
Comissão e no prazo apropriado por esta 
estabelecido.

Or. fr
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Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Verificar se as regras zootécnicas e 
genealógicas aplicáveis aos animais 
reprodutores e respetivos produtos 
germinais estabelecidas na legislação do 
país terceiro dão garantias equivalentes às 
estabelecidas para a União pelo presente 
regulamento;

a) Verificar o respeito ou a equivalência 
da legislação e dos sistemas destes países 
terceiros em relação às regras zootécnicas 
e genealógicas estabelecidas para a União 
pelo presente regulamento;

Or. fr

Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Verificar se o sistema de controlo em 
vigor no país terceiro em causa pode 
garantir que as remessas de animais 
reprodutores e dos respetivos produtos 
germinais exportados para a União 
cumprem os requisitos relevantes do 
capítulo VII do presente regulamento;

b) Verificar a capacidade do sistema de 
controlo em vigor no país terceiro para 
garantir que as remessas de animais 
reprodutores e dos respetivos produtos 
germinais exportados para a União 
cumprem os requisitos relevantes do 
capítulo VII do presente regulamento;

Or. fr

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Recolher informações para elucidar as 
causas de casos recorrentes de animais 
reprodutores e respetivos produtos 
germinais importados na União que não 
satisfazem os requisitos zootécnicos e 

c) Recolher informações e dados para 
elucidar as causas de casos recorrentes ou 
emergentes de animais reprodutores e 
respetivos produtos germinais importados 
na União que não satisfazem os requisitos 
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genealógicos aplicáveis às importações na 
União, relativamente aos quais o 
cumprimento foi indevidamente 
certificado.

zootécnicos e genealógicos aplicáveis às 
importações na União, relativamente aos 
quais o cumprimento foi indevidamente 
certificado.

Or. fr

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A organização da autoridade competente 
do país terceiro, os seus poderes e 
independência, a supervisão a que está 
sujeita, bem como a autoridade de que 
dispõe para impor o cumprimento efetivo 
da legislação referida na alínea a);

b) A organização da autoridade competente 
do país terceiro, os seus poderes e 
independência, a supervisão a que está 
sujeita, bem como a autoridade de que 
dispõe para impor o cumprimento efetivo 
da legislação adequada;

Or. fr

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A formação do pessoal em matéria de 
realização dos controlos oficiais;

c) A formação do pessoal pelas 
autoridades competentes do país terceiro 
em matéria de realização dos controlos 
oficiais;

Or. fr
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Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O alcance e o funcionamento dos 
controlos oficiais realizados nos animais 
reprodutores e nos respetivos produtos 
germinais provenientes de outros países 
terceiros;

f) O alcance e o funcionamento dos 
controlos oficiais realizados nos animais 
reprodutores e nos respetivos produtos 
germinais provenientes de outros países 
terceiros pelas autoridades competentes 
desses países terceiros;

Or. fr

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A frequência dos controlos da Comissão 
em países terceiros deve ser determinada 
com base:

1. A frequência dos controlos da Comissão 
nos países terceiros referidos no artigo  
67.º, n.º 1, deve ser determinada com base:

Or. fr

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Em quaisquer outras informações 
consideradas apropriadas.

Or. fr
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Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que existirem provas de que 
poderá estar a ocorrer um incumprimento 
grave em larga escala das regras 
zootécnicas e genealógicas estabelecidas 
no presente regulamento, a Comissão deve 
adotar, por meio de atos de execução, as 
medidas especiais que forem necessárias 
para pôr termo a esse incumprimento.

1. Sempre que existirem provas de que 
poderá estar a ocorrer um incumprimento 
grave das regras zootécnicas e 
genealógicas estabelecidas no presente 
regulamento, a Comissão deve adotar, por 
meio de atos de execução, as medidas 
especiais que forem necessárias para pôr 
termo a esse incumprimento.

Or. fr

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) vêm acompanhados de um certificado 
oficial ou de qualquer outro comprovativo 
que ateste que os animais reprodutores ou 
os respetivos produtos germinais 
satisfazem os requisitos do capítulo VII ou 
do ato delegado adotado em conformidade 
com o artigo 45.º, n.º 1;

ii) vêm acompanhados de um certificado 
oficial ou de qualquer outro comprovativo 
que ateste que os animais reprodutores ou 
os respetivos produtos germinais 
satisfazem os requisitos do capítulo VII; 

Or. fr

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º, n.º 3, artigo 8.º, 
n.º 3, artigo 17.º, n.º 4, artigo 19.º, n.º 4, 
artigo 20.º, n.º 2, artigo 21.º, n.º 2, artigo 

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 17.º, n.º 4, no artigo 32.º, 
n.º 2, e no artigo 33.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um prazo de 5 anos a partir 
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23.º, n.º 4, artigo 24.º, n.º 2, artigo 28.º, 
n.º 1, artigo 32.º, n.º 2, artigo 33.º, n.º 3, 
artigo 35.º, n.º 1, artigo 39.º, n.º 2, artigo 
45.º, n.º 1, e artigo 52.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por prazo indeterminado a partir 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

da data de entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de 5 anos e transmite-o ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuserem pelo 
menos três meses antes do termo de cada 
período.

Or. fr

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 8.º, n.º 3, artigo 
17.º, n.º 4, artigo 19.º, n.º 4, artigo 20.º, n.º 
2, artigo 21.º, n.º 2, artigo 23.º, n.º 4, 
artigo 24.º, n.º 2, artigo 28.º, n.º 1, artigo 
32.º, n.º 2, artigo 33.º, n.º 3, artigo 35.º, 
n.º 1, artigo 39.º, n.º 2, artigo 45.º, n.º 1, e 
artigo 52.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. Não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º, n.º 4, no artigo 32.º, n.º 2, e no 
artigo 33.º, n.º 3, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. Não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. fr



PR\1062617PT.doc 79/92 PE557.277v01-00

PT

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 4.º, n.º 3, 
artigo 8.º, n.º 3, artigo 17.º, n.º 4, artigo 
19.º, n.º 4, artigo 20.º, n.º 2, artigo 21.º, n.º 
2, artigo 23.º, n.º 4, artigo 24.º, n.º 2, 
artigo 28.º, n.º 1, artigo 32.º, n.º 2, artigo 
33.º, n.º 3, artigo 35.º, n.º 1, artigo 39.º, n.º 
2, artigo 45.º, n.º 1, e artigo 52.º, n.º 1, só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 17.º, n.º 4, 
no artigo 32.º, n.º 2.º e no artigo 33.º, n.º 
3.º só entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. fr

Alteração 136

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos gerais aplicáveis ao 
reconhecimento das associações de 
criadores e dos centros de produção 

animal, tal como previsto no 

artigo 4.º, n.º 2

Requisitos gerais aplicáveis ao 
reconhecimento das associações de 
criadores e dos centros de produção 

animal, tal como previsto no artigo 4.º, n.º 
2, alínea b)

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr
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Alteração 137

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ser legal e financeiramente 
independente da autoridade competente;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta disposição não corresponde à realidade de certas associações de criadores cuja 
existência seria assim posta em causa.

Alteração 138

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 1 – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pode gerar e usar os dados relativos às 
capacidades zootécnicas dos animais 
reprodutores necessários à realização do 
seu programa de melhoramento a aprovar 
em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, e, 
quando aplicável, com o artigo 9.º;

d) Pode, direta ou indiretamente, gerar e 
usar os dados relativos às capacidades 
zootécnicas dos animais reprodutores 
necessários à realização do seu programa 
de melhoramento a aprovar em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, e, 
quando aplicável, com o artigo 9.º;

Or. fr

Justificação

Convém relembrar que as associações de criadores ou empresas de produção animal podem 
delegar uma parte das suas atividades.
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Alteração 139

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte 1 – ponto 3 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Nos casos em que a associação de 
criadores ou o centro de produção animal 
preveja a filiação de membros, adotou um 
regulamento interno que determina:

e) Nos casos em que esteja previsto um 
sistema de filiação de membros numa 
associação de criadores ou num centro de 
produção animal, este deve estabelecer 
regras processuais que prevejam, em 
particular:

Or. fr

Alteração 140

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 1 – ponto 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adotou um regulamento interno para a 
resolução de litígios com os criadores 
motivados pelos testes de desempenho e 
pela avaliação genética dos animais 
reprodutores, pela inscrição em classes de 
acordo com o mérito e pela admissão de 
animais reprodutores à reprodução e à 
colheita e utilização de produtos 
germinais.

f) Adotou um regulamento interno para a 
resolução de litígios com os criadores.

Or. fr

Alteração 141

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 2 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os objetivos do programa de 
melhoramento e os critérios 
pormenorizados de avaliação relativos à 

d) Os objetivos do programa de 
melhoramento, as populações que devem 
ser avaliadas e os critérios pormenorizados 
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seleção dos animais reprodutores, os quais, 
no caso do estabelecimento de um livro 
genealógico para uma nova raça, devem 
incluir informações sobre as circunstâncias 
pormenorizadas que justificam o 
estabelecimento de uma nova raça; 

de avaliação relativos à seleção dos 
animais reprodutores, os quais, no caso do 
estabelecimento de um livro genealógico 
para uma nova raça, devem incluir 
informações sobre as circunstâncias 
pormenorizadas que justificam o 
estabelecimento de uma nova raça;

Or. fr

Alteração 142

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 2 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os sistemas destinados a gerar, registar, 
comunicar e utilizar os resultados dos 
testes de desempenho e, quando exigido 
em conformidade com o artigo 27.º, a 
efetuar a avaliação genética a fim de 
estimar o valor genético dos animais 
reprodutores tendo em vista o 
melhoramento, a seleção ou a conservação 
da raça ou o melhoramento do cruzamento;

e) Os sistemas destinados a gerar, registar, 
comunicar e utilizar os resultados dos 
testes de desempenho e, quando exigido 
em conformidade com o artigo 27.º, a 
estimar o valor genético dos animais 
reprodutores tendo em vista o 
melhoramento, a seleção ou a conservação 
da raça ou o melhoramento do cruzamento;

Or. fr

Alteração 143

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – Capítulo I – ponto 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) no artigo 2.º, alínea i), subalínea i), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie bovina (Bos taurus e 
Bubalus bubalis), suína (Sus scrofa), ovina 
(Ovis aries) ou caprina (Capra hircus),

i) no artigo 2.º, alínea i), subalínea i), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie bovina (Bos indicus e 
Bubalus bubalis), suína (Sus scrofa), ovina 
(Ovis aries) ou caprina (Capra hircus),

Or. fr



PR\1062617PT.doc 83/92 PE557.277v01-00

PT

Alteração 144

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – Capítulo I – ponto 1 – alínea a) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) no artigo 2.º, alínea i), subalínea ii), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie equina (Equus caballus e 
Equus asinus),

ii) no artigo 2.º, alínea i), subalínea ii), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie equina ou asinina (Equus 
caballus e Equus asinus); ambos os 
progenitores estão inscritos na secção 
principal do livro genealógico e são 
admitidos para reprodução pela 
associação de criadores;

Or. fr

Justificação

O processo anterior à inscrição num livro genealógico para admissão (e, por conseguinte, à 
possível recusa) à reprodução de um macho ou de uma fêmea permite exercer um controlo, 
nomeadamente, ao nível zootécnico do equídeo, e faz parte de uma abordagem de seleção dos 
animais para além da genealogia. A espécie asinina deve igualmente ser incluída.

Alteração 145

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – Capítulo I – ponto 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) nos atos delegados adotados em 
conformidade com o artigo 35.º, n.º 1, e 
com o artigo 45.º, n.º 1, no caso de 
animais reprodutores de raça pura de 
outra espécie, tal como se refere no artigo 
2.º, alínea i), subalínea iii);

Suprimido

Or. fr
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Alteração 146

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma associação de criadores que 
inscreva no seu livro genealógico um 
animal reprodutor equino de raça pura 
não pode recusar a inscrição, ou o registo 
tendo em vista a inscrição, de um animal 
macho castrado da espécie equina que 
satisfaça as condições estabelecidas no n.º 
1, alíneas b) e c), e, consoante o caso, no 
n.º 1, alínea d), se os progenitores do 
referido animal tiverem sido inscritos 
nesse livro genealógico e admitidos à 
reprodução pela associação de criadores.

Or. fr

Alteração 147

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As associações de criadores devem realizar 
testes de desempenho a fim de estabelecer 
o valor genético dos animais reprodutores 
de raça pura da espécie bovina recorrendo 
a um dos métodos enunciados no presente 
capítulo ou a uma combinação desses 
métodos.

As associações de criadores devem 
realizar, diretamente ou através de um 
organismo terceiro designado pelas 
mesmas em conformidade com o artigo 
29.º, n. 1, testes de desempenho a fim de 
estabelecer o valor genético dos animais 
reprodutores de raça pura da espécie 
bovina recorrendo a um dos métodos 
enunciados no presente capítulo ou a uma 
combinação desses métodos.

Or. fr
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Alteração 148

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os testes de desempenho devem respeitar 
as regras e normas estabelecidas pelo 
centro de referência da União Europeia 
pertinente, tal como previsto no artigo 31.º, 
n.º 1, em cooperação com o Comité 
Internacional para o Controlo da 
Produtividade Animal (ICAR).

Os testes de desempenho devem respeitar 
as regras e normas estabelecidas pelo 
centro de referência da União Europeia 
pertinente, tal como previsto no artigo 31.º, 
n.º 1, em cooperação com o ICAR.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr

Alteração 149

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo I – Secção 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. A inclusão, na avaliação genética, do 
temperamento, da classificação 
morfológica e da resistência a doenças só 
pode ser considerada se os dados forem 
gerados com base num sistema de registo 
aprovado pela instituição designada 
prevista no artigo 29.º, n.º 1.

2. A inclusão, na avaliação genética, do 
temperamento, da classificação 
morfológica e da resistência a doenças ou 
de qualquer outra caraterística nova só 
pode ser considerada se os dados forem 
gerados com base num sistema de registo 
aprovado pela instituição designada 
prevista no artigo 29.º, n.º 1.

Or. fr

Justificação

As outras espécies só devem ser integradas no presente regulamento através da codecisão.
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Alteração 150

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O valor genético de um animal reprodutor 
deve ser calculado com base nos resultados 
dos testes de desempenho do próprio 
indivíduo ou dos seus parentes e a 
confiança nesse valor genético pode ser 
reforçada mediante o uso de informação 
genómica ou com base noutro método 
validado pelo centro de referência da 
União Europeia referido no artigo 31.º, n.º 
1.

O valor genético de um animal reprodutor 
deve ser calculado com base em 
informações relacionadas com o genoma 
e/ou nos resultados dos testes de 
desempenho do próprio indivíduo e/ou dos 
seus parentes e/ou em fontes de 
informação validadas pelo centro de 
referência da União Europeia referido no 
artigo 31.º, n.º 1.

Or. fr

Justificação

As disposições propostas pela Comissão Europeia podem ser interpretadas como proibindo a 
admissão à reprodução de touros jovens sem descendência fêmea em produção, chamados 
"genómicos". É importante garantir que o sémen dos touros que dispõem de uma avaliação 
genómica possa ser colocado no mercado.

Alteração 151

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo II – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As associações de criadores devem 
garantir que não existem distorções 
ligadas aos principais fatores ambientais 
ou à estrutura dos dados. Podem 
contactar o centro de referência da União 
pertinente, tal como previsto no artigo 
31.º, n.º 1, caso pretenda avaliar a 
conformidade dos seus métodos 
estatísticos de avaliação genética com as 
normas e regras estabelecidas e 
reconhecidas internacionalmente. Se lhe 
for solicitado um parecer de peritos, o 
centro de referência da União deve tratar 
as informações fornecidas pela 
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associação de criadores como sendo 
confidenciais.

Or. fr

Justificação

A obrigação rigorosa estabelecida na proposta da Comissão pode asfixiar a inovação no 
domínio da avaliação genética e causar problemas em matéria de confidencialidade para as 
associações de criadores que desenvolvem métodos estatísticos inovadores.

Alteração 152

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo II – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os métodos estatísticos utilizados na 
avaliação genética devem obedecer às 
regras e normas estabelecidas pelo centro 
de referência da União Europeia 
pertinente, tal como previsto no artigo 
31.º, n.º 1, em cooperação com o ICAR, e 
garantir uma avaliação genética não 
distorcida por influência dos principais 
fatores ambientais ou pela estrutura dos 
dados.

Suprimido

Or. fr

Alteração 153

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo II – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Os touros a utilizar na inseminação 
artificial, com exceção dos touros de raças 
ameaçadas de extinção, devem ser 
submetidos a avaliação genética para as 
características obrigatórias, tal como se 
descreve nos pontos 6 ou 7. A associação 
de criadores deve publicar esses valores 
genéticos.

5. Os touros a utilizar na inseminação 
artificial, com exceção dos touros de raças 
ameaçadas de extinção, devem ser 
submetidos a avaliação genética no 
mínimo para as características obrigatórias, 
tal como se descreve nos pontos 6 ou 7. A 
associação de criadores deve publicar esses 
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valores genéticos na totalidade.

Or. fr

Justificação

O direito de informação deve aplicar-se à totalidade dos valores genéticos disponíveis.

Alteração 154

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo II – ponto 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A associação de criadores deve 
igualmente publicar todos os outros 
valores genéticos existentes sobre os 
touros a utilizar nos programas de 
inseminação artificial.

Or. fr

Alteração 155

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo II – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A associação de criadores deve igualmente 
publicar outros valores genéticos que 
estejam disponíveis relativamente aos 
touros a utilizar na inseminação artificial.

A associação de criadores deve igualmente 
publicar os valores genéticos existentes 
sobre os touros de cobrição natural e 
sobre as fêmeas.

Or. fr

Justificação

Estas informações devem igualmente ser disponibilizadas para as fêmeas registadas.
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Alteração 156

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – Capítulo II – ponto 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A fiabilidade mínima da avaliação genética 
dos touros de raças de aptidão «carne» para 
inseminação artificial deve ser, pelo 
menos, de 0,5, para as características 
aumento do peso vivo e desenvolvimento 
muscular (conformação muscular), em 
conformidade com as regras e normas 
estabelecidas pelo centro de referência da 
União Europeia pertinente, tal como 
previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR, relativas à 
avaliação das principais características de 
produção.

A fiabilidade mínima da avaliação genética 
dos touros de raças de aptidão «carne» para 
inseminação artificial deve ser, pelo 
menos, de 0,3, para as características 
aumento do peso vivo e desenvolvimento 
muscular (conformação muscular), em 
conformidade com as regras e normas 
estabelecidas pelo centro de referência da 
União Europeia pertinente, tal como 
previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR, relativas à 
avaliação das principais características de 
produção.

Or. fr

Justificação

O limiar proposto pela Comissão afigura-se demasiado elevado atendendo aos métodos de 
seleção de carne.

Alteração 157

Proposta de regulamento
Anexo V – Parte 2 – Capítulo I – ponto 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Todos os resultados disponíveis dos 
testes de desempenho e os resultados 
atualizados da avaliação genética, 
incluindo peculiaridades genéticas e 
defeitos genéticos do próprio animal 
reprodutor de raça pura e dos respetivos 
pais e avós, como exigido no programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º, 
para a categoria e o animal reprodutor de 
raça pura em causa;

l) Todos os resultados disponíveis da 
avaliação genética ou, na falta destes, dos 
testes de desempenho, incluindo 
peculiaridades genéticas e defeitos 
genéticos do próprio animal reprodutor de 
raça pura e dos respetivos pais e avós, 
como exigido no programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º, 
para a categoria e o animal reprodutor de 
raça pura em causa;

Or. fr



PE557.277v01-00 90/92 PR\1062617PT.doc

PT

Justificação

A inclusão de todas as informações relativas ao programa de melhoramento sobrecarregaria 
a genealogia sem qualquer mais-valia. É conveniente limitar o âmbito às informações 
pertinentes e sintéticas dos resultados disponíveis da avaliação genética. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A legislação zootécnica da União Europeia (UE) visa promover o comércio livre no interior 
da UE e facilitar a importação de animais reprodutores e do seu material genético, garantindo 
a manutenção dos programas de melhoramento das raças e de conservação dos recursos 
genéticos existentes na Europa.

A reprodução de animais de rendimento, especialmente daqueles cuja elevada especificidade 
genética foi verificada, não só contribui para o desenvolvimento económico e social da região 
onde é realizada a reprodução como também representa um dos pilares da segurança alimentar 
da União.

A Comissão Europeia pretendeu coligir as diretivas relativas à legislação zootécnica das 
diferentes espécies num único instrumento jurídico, sob a forma do presente regulamento, 
completando assim a realização do mercado único nessa matéria. Cumprirá, contudo, 
sublinhar que a Comissão Europeia vai além do mero objetivo de consolidação e 
simplificação dos textos, propondo uma estruturação harmonizada da produção animal que 
terá um impacto não despiciendo no setor da genética animal na Europa. O relator apoia a 
abordagem geral mas considera, no entanto, que alguns pontos devem ser especificados ou 
reavaliados.

Em primeiro lugar, o relator pretendeu acrescentar ou especificar determinadas definições. 
Nomeadamente, os termos «raça» e «programa de melhoramento» não se encontram 
definidos, embora sejam essenciais para a interpretação do presente regulamento.

Todavia, a procura de competitividade, que permite, em particular, exportar 
internacionalmente as grandes raças europeias, não deve colocar em perigo as raças locais, 
algumas das quais com populações muito pequenas, que fazem parte da biodiversidade 
genética da Europa. O relator tentou, ao longo do presente texto, garantir que esse equilíbrio 
fosse preservado. Os artigos 5.º e 9.º, nomeadamente, foram modificados em conformidade.

O controlo da produção animal está agora nas mãos da associação de criadores ou da empresa 
de produção animal.  Esta deve obedecer a critérios precisos que lhe permitam obter um 
reconhecimento por parte da autoridade competente. O seu programa de melhoramento deve 
simultaneamente ser aprovado pela autoridade competente. O relator apoia esta abordagem 
que permitirá que as raças europeias se estruturem de forma eficaz num mercado mundial que 
está cada vez mais complexo e competitivo. É, por conseguinte, conveniente tornar seguro o 
procedimento de reconhecimento e aprovação, e este é o objetivo de determinadas alterações, 
nomeadamente ao capítulo II. Além disso, há que tomar em conta algumas realidades do 
terreno, o que explica certas alterações destinadas a conferir maior flexibilidade no que se 
refere ao estatuto jurídico da associação de criadores, à sua possibilidade de delegar uma parte 
das suas atividades em terceiros e à sua organização interna em ligação com os criadores.   

No que diz respeito aos direitos e obrigações dos criadores, o relator pretendeu reequilibrar as 
disposições. Com efeito, o direito nacional afigura-se, relativamente a alguns pontos, 
amplamente suficiente para permitir que os criadores reforcem a sua posição no seio de uma 
associação de criadores/empresa de produção animal. Isto explica a supressão das disposições 
consideradas demasiado extremas, em especial no que se refere aos sistemas de recurso 
(artigos 11.º a 14.º). 

É também conveniente simplificar as disposições relativas aos controlos oficiais e assegurar 
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que estas se limitem ao que é adequado para assegurar o cumprimento das normas europeias 
pelos países terceiros. 

O relator considera ainda que o número e o alcance dos atos delegados propostos pela 
Comissão Europeia devem ser drasticamente reduzidos. Em particular, esses atos delegados 
não podem incidir sobre disposições fundamentais, tais como as relativas à aprovação das 
associações de criadores/empresas de produção animal, à aprovação dos programas de 
melhoramento, à manutenção dos livros genealógicos ou ainda à integração no Regulamento 
de novas espécies.

Além disso, o relator é da opinião de que os equídeos não podem ser tratados no presente 
regulamento da mesma forma que as outras espécies, devido à particularidade dos seus livros 
genealógicos. Apesar de caber à UE a honra de acolher a sede da sua organização, as grandes 
raças equídeas são organizadas a nível internacional, e tal não deve ser posto em causa. 
Atualmente, a Europa é líder mundial na produção de equídeos. Convém preservar a 
diversidade e a estratégia de qualidade dos seus livros genealógicos.

Por último, o relator deseja relembrar a importância do trabalho do ICAR (International 
Committee for Animal Recording) no que se refere aos métodos de identificação, às regras 
dos testes de desempenho e à avaliação genética dos animais de rendimento. O ICAR deve ser 
claramente designado o organismo de referência para a evolução da legislação zootécnica nos 
seus domínios de competência.


