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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och 
genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och 
avelsmaterial från dem
(COM(2014)0005 – C8-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2014)0005),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0032/2014),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0000/2015).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 
om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avel med husdjur av nötkreatur, svin, 
får, get och hästdjur, och i mindre 
utsträckning med andra djurarter, är en 
viktig del av unionens jordbruk och en 
inkomstkälla för lantbrukarna. Avel med 
dessa djurarter främjas bäst om renrasiga 
avelsdjur eller hybridavelssvin med 
dokumenterat högt avelsvärde används.

(1) Avel med produktionsdjur av 
nötkreatur, svin, får, get och hästdjur, och i 
mindre utsträckning med andra djurarter, är 
en strategiskt viktig del av unionens 
jordbruk i ekonomiska och sociala termer. 
Denna jordbruksverksamhet bidrar till att 
trygga unionens livsmedelsförsörjning 
och är en inkomstkälla för lantbrukarna. 
Avel med dessa djurarter främjas bäst om 
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renrasiga avelsdjur eller hybridavelssvin 
med dokumenterat högt avelsvärde 
används.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (2a) Strävan efter konkurrenskraft får 
dock inte leda till att vissa raser, vars 
särdrag är anpassade till särskilda 
biofysiska kontexter, försvinner. Om man 
inte upprätthåller tillräckligt stora 
populationer kan lokala raser hotas, vilket 
skulle innebära en förlust av genetisk 
mångfald.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Begreppet ras bör dock kvarstå som 
ett odefinierat rättsligt begrepp så att 
rasföreningar kan beskriva en grupp av 
djur som genetiskt är tillräckligt enhetliga 
och som de anser skiljer sig från andra 
djur av samma ras och föra in dem med 
uppgift om deras kända härstamning i 
stamböcker i syfte att reproducera deras 
ärvda egenskaper genom reproduktion, 
utbyte och urval inom ramen för ett 
fastställt avelsprogram.

utgår

Or. fr
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Motivering

Begreppet ”ras” förekommer genom hela förordningen men saknar definition. Med 
hänvisning till rättssäkerheten föreslår föredraganden en definition.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) På liknande sätt bör de bestämmelser 
om hybridavelssvin som fastställs i denna 
förordning syfta till att möjliggöra handel 
på grundval av överenskomna principer 
som gäller erkännandet av 
avelsverksamheter som förvaltar olika 
korsningar av hybridavelssvin och 
godkännandet av deras respektive 
avelsprogram. I denna förordning bör det 
också fastställas kriterier för införande av 
hybridavelssvin i huvudavsnittet i register, 
bestämmelser om individprövning och 
avelsvärdering, kriterier för godkännande 
av hybridavelssvin för avel och 
bestämmelser om innehållet i 
härstamningsintygen.

(14) På liknande sätt bör de bestämmelser 
om hybridavelssvin som fastställs i denna 
förordning syfta till att möjliggöra handel 
på grundval av överenskomna principer 
som gäller erkännandet av 
avelsverksamheter som förvaltar olika 
korsningar av hybridavelssvin och 
godkännandet av deras respektive 
avelsprogram. I denna förordning bör det 
också fastställas kriterier för införande av 
hybridavelssvin i huvudavsnittet i 
avelstekniska register, bestämmelser om 
individprövning och avelsvärdering, 
kriterier för godkännande av 
hybridavelssvin för avel och bestämmelser 
om innehållet i härstamningsintygen.

(Denna ändring berör hela lagtexten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Motivering

Begreppet ”register” används redan i vissa medlemsstater för andra dokument än det som 
man hänvisar till i denna text.  I syfte att skapa klarhet bör termen ”avelstekniskt register” 
användas.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (14a) Djurens hälsa och välbefinnande 
bör beaktas av aktörerna inom den 
avelstekniska sektorn, i synnerhet när det 
gäller deras verksamhet som syftar till en 
genetisk förbättring av arter.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (14b) Frågorna kring kloning bör inte 
behandlas i denna förordning. 

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kvaliteten på de tjänster som 
rasföreningar och avelsverksamheter 
tillhandahåller och det sätt på vilket de 
bedömer och klassificerar djur påverkar 
avelsdjurens värde på marknaden. 
Följaktligen bör det fastställas 
bestämmelser om erkännande av 
rasföreningar och avelsverksamheter enligt 
harmoniserade unionskriterier och om 
medlemsstaternas behöriga myndigheters 
tillsyn av dem i syfte att säkerställa att de 
fastställda bestämmelserna inte ger upphov 

(16) Kvaliteten på de tjänster som 
rasföreningar och avelsverksamheter 
tillhandahåller och det sätt på vilket de 
bedömer och klassificerar djur är 
avgörande för resultatet av djurets 
individprövning och påverkar avelsdjurens 
värde på marknaden. Följaktligen bör det 
fastställas bestämmelser om erkännande av 
rasföreningar och avelsverksamheter enligt 
harmoniserade unionskriterier och om 
medlemsstaternas behöriga myndigheters 
tillsyn av dem i syfte att säkerställa att de 
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till skillnader mellan avelsprogram och 
avelsstandarder, vilket kan orsaka tekniska 
hinder för handeln inom unionen.

fastställda bestämmelserna inte ger upphov 
till skillnader mellan avelsprogram och 
avelsstandarder, vilket kan orsaka tekniska 
hinder för handeln inom unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (19a) Unionen är fördragsslutande part i 
konventionen om biologisk mångfald vars 
mål är bevarandet av biologisk mångfald, 
hållbart utnyttjande av dess beståndsdelar 
samt rimlig och rättvis fördelning av den 
nytta som uppstår vid utnyttjande av 
genetiska resurser. I konventionen 
konstateras det att staterna har suverän 
rätt till sina biologiska resurser och att de 
är ansvariga för bevarandet av sin 
biologiska mångfald och det hållbara 
utnyttjandet av sina biologiska resurser.     
Unionen är också fördragsslutande part i 
Nagoyaprotokollet om tillträde till 
genetiska resurser och rimlig och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning. Den här förordningen 
ska alltså beakta de skyldigheter som 
åligger medlemsstaterna och göra det 
möjligt för dem att uppfylla dessa inom 
ramen för en hållbar förvaltning av sina 
animaliska genetiska resurser. 

Or. fr

Motivering

Eftersom man i denna förordning kommer att hänvisa till Nagoyaprotokollet och 
konventionen om biologisk mångfald, bör man precisera ramen. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (20a) Det gränsöverskridande samarbetet 
mellan rasföreningar och 
avelsverksamheter bör underlättas 
samtidigt som man bör garantera 
näringsfriheten och avskaffandet av 
hindren för den fria rörligheten för 
avelsdjur och deras genetiska material.  
Dessa europeiska partnerskapsstrukturer 
skulle särskilt bidra till att stärka vissa 
rasers europeiska identitet genom att 
resurserna fördelas och uppgifterna 
sammanförs i syfte att uppnå större 
tillförlitlighet och bättre synlighet. 

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter som ändrar bilaga I 
i syfte att anpassa kriterierna för 
erkännande av rasföreningar och 
avelsverksamheter och för godkännande 
av avelsprogram till utvecklingen inom 
avelssektorn.

utgår

Or. fr

Motivering

Det är för många delegerade akter, deras räckvidd är för omfattande och de avser viktiga 
delar av texten.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa att villkoren för 
införande av renrasiga avelsdjur i 
stamböcker och registrering av 
hybridavelssvin i register kan anpassas till 
utvecklingen inom avelssektorn bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att ändra bilaga II i 
enlighet med detta.

utgår

Or. fr

Motivering

Det är för många delegerade akter, deras räckvidd är för omfattande och de avser viktiga 
delar av texten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Individprövning och avelsvärdering 
får genomföras av de institutioner som har 
utsetts av rasföreningen eller 
avelsverksamheten. De utsedda 
institutionerna ska samarbeta med de 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
utsetts av kommissionen. Kommissionen 
bör därför ges befogenhet att genom 
genomförandeakter utse Europeiska 
unionens referenscentrum och att anta 
delegerade akter där dessa 
referenscentrums uppgifter beskrivs, vid 
behov genom ändring av bilaga IV. Dessa 
referenscentrum har rätt till unionsstöd i 
enlighet med rådets beslut 2009/470/EG 
av den 25 maj 2009 om utgifter inom 
veterinärområdet15. När det gäller den 
individprövning och avelsvärdering av 

(34) Individprövning och avelsvärdering 
får genomföras av de institutioner som har 
utsetts av rasföreningen eller 
avelsverksamheten. De utsedda 
institutionerna ska samarbeta med de 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
utsetts av kommissionen. Kommissionen 
bör därför ges befogenhet att genom 
genomförandeakter utse Europeiska 
unionens referenscentrum och att anta 
delegerade akter där dessa 
referenscentrums uppgifter beskrivs, vid 
behov genom ändring av bilaga IV. Dessa 
referenscentrum har rätt till unionsstöd i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 652/201415. När 
det gäller den individprövning och 
avelsvärdering av renrasiga avelsdjur av 
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renrasiga avelsdjur av nötkreatur som en 
rasförening genomför ges för närvarande 
stöd av Interbull Centre som är det 
referensorgan i Europeiska unionen som 
utsetts genom rådets beslut 96/463/EG av 
den 23 juli 1996 om att utse ett 
referensorgan som skall ansvara för 
samarbetet vid harmoniseringen av 
provningsmetoderna och bedömningen av 
resultaten hos renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur16.

nötkreatur som en rasförening genomför 
ges för närvarande stöd av Interbull Centre, 
ständig kommitté i Internationella 
kommittén för djurregistrering (ICAR), 
som har utsetts genom rådets beslut 
96/463/EG av den 23 juli 1996 till det 
referensorgan som ska ansvara för 
samarbetet vid harmoniseringen av 
provningsmetoderna och bedömningen av 
resultaten hos renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur16.

 5 EUT L 155, 18.6.2009, s. 30. 15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 
maj 2014 om fastställande av 
bestämmelser för förvaltningen av utgifter 
för livsmedelskedjan, djurhälsa, 
djurskydd, växtskydd och 
växtförökningsmaterial, och om ändring 
av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG 
och 2008/90/EG, Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 178/2002, 
(EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG samt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, 
och om upphävande av rådets beslut 
66/399/EEG, 76/894/EEG och 
2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, 
s. 1).

16 EGT L 192, 2.8.1996, s. 19. 16 EGT L 192, 2.8.1996, s. 19.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I denna förordning fastställs endast 
närmare bestämmelser för avel med 
nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur 
och därför måste kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter om 
erkännande av rasföreningar, 

utgår



PR\1062617SV.doc 13/85 PE557.277v01-00

SV

godkännande av avelsprogram, införande 
av avelsdjur i stamböcker, 
individprövning, avelsvärdering och 
godkännande för avel samt att anta 
genomförandeakter om 
härstamningsintyg gällande handel med 
avelsdjur av andra arter och avelsmaterial 
från dem samt deras import till unionen, 
om detta skulle behövas för att undanröja 
handelshinder.

Or. fr

Motivering

Det är för många delegerade akter, deras räckvidd är för omfattande och de avser viktiga 
delar av texten. För övrigt måste införandet av de andra arterna i denna förordning ske 
genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) I syfte att säkerställa en korrekt 
tillämpning av denna förordning och 
komplettera den eller ändra bilagorna I–V 
till förordningen bör kommissionen 
delegeras befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat EUF-fördraget) med avseende på de 
förfaranden och kriterier som används 
och de villkor som ställs för att erkänna 
rasföreningar och avelsverksamheter, 
godkänna avelsprogram, föra in djur i 
stamböcker och register, godkänna 
avelsdjur för avel, naturlig betäckning 
och assisterad befruktning, genomföra 
individprövning och avelsvärdering, 
fastställa avelstekniska och genealogiska 
villkor för handel med avelsdjur och 
avelsmaterial från dem och för import 
från tredjeländer av avelsdjur och 
avelsmaterial från dem samt för att ange 

(46) I syfte att säkerställa en korrekt 
tillämpning av denna förordning och 
komplettera den eller ändra bilagorna I–V 
till förordningen bör kommissionen 
delegeras befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat EUF-fördraget) med avseende på 
referenscentrumens uppgifter.
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referenscentrumens uppgifter.

Or. fr

Motivering

Det är för många delegerade akter, deras räckvidd för omfattande och de avser viktiga delar 
av texten.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
bör delegeras till kommissionen med 
avseende på handel med renrasiga 
avelsdjur av andra arter än nötkreatur, 
svin, får, get och hästdjur samt med 
avelsmaterial från dem och med avseende 
på deras import till unionen, så att 
medlemsstaterna kan agera vid störningar 
i handeln, och framförallt agera när en 
ovanlig ras är på väg att utrotas eller när 
skyddet av den genetiska mångfalden är 
hotat.

utgår

Or. fr

Motivering

Införandet av andra arter bör ske endast genom medbeslutandeförfarandet. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) nötkreatur (Bos taurus och Bubalus 
bubalis), svin (Sus scrofa), får (Ovis aries) 

i) nötkreatur (Bos taurus, Bos indicus och 
Bubalus bubalis), svin (Sus scrofa), får 
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eller get (Capra hircus), (Ovis aries) eller get (Capra hircus),

Or. fr

Motivering

Definitionen av nötkreatur bör utvidgas till att omfatta framför allt sebu.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en annan art än de som avses i leden i 
och ii och för vilken delegerade akter har 
antagits enligt artikel 35.1 eller 45.1.

utgår

Or. fr

Motivering
Införandet av andra arter i denna förordning ska ske endast genom 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 aa) ras: en grupp djur som har tillräckligt 
många gemensamma drag för att kunna 
anses skilja sig från andra djur av denna 
art av en eller flera grupper av uppfödare 
som har en överenskommelse om att föra 
in dem i sina stamböcker i avels- och 
handelssyfte eller för bevarande.

Or. fr

Motivering
Begreppet ”ras” förekommer genom hela förordningen men saknar definition. För att skapa 
klarhet angående rättsläget bör man föreslå en definition.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) rasförening: avelsorganisation eller 
förening för avelsuppfödare som erkänns 
av den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat i enlighet med artikel 4.2 för 
genomförande av ett avelsprogram på 
renrasiga avelsdjur som är införda i den 
stambok eller de stamböcker som förs eller 
upprättas.

d) rasförening: en aktör som är en juridisk 
person i enlighet med gällande 
lagstiftning i den medlemsstat där 
ansökan om erkännande är ingiven och 
som erkänns av den behöriga myndigheten 
i en medlemsstat i enlighet med artikel 4.2, 
eller ett offentligt organ i den berörda 
medlemsstaten, för genomförande av ett 
avelsprogram på renrasiga avelsdjur som är 
införda i den stambok eller de stamböcker 
som förs eller upprättas.

Or. fr

Motivering

Man bör säkerställa rasföreningars frihet att själva välja rättslig status.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 fa) avelsprogram: den verksamhet som 
bedrivs av en rasförening eller en 
avelsverksamhet i enlighet med artikel 
8.1, och som omfattas av framför allt 
definitionen av och detaljerade 
fenotypiska och genetiska markörer för 
rasen, riktningen och målen för aveln, 
definitionen av valda kriterier och deras 
vägning i avelsvärderingen om en sådan 
krävs, definitionen av systemet för 
införande av uppgifter och för 
individprövning samt av reglerna för 
verksamheten och stambokföringen.
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Or. fr

Motivering

Begreppet ”avelsprogram” förekommer i hela förordningen men saknar definition. För att 
skapa klarhet angående rättsläget bör man föreslå en definition.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Organisationen av offentlig kontroll av 
rasföreningar och avelsverksamheter i 
enlighet med de bestämmelser som anges i 
artikel 46 och de delegerade akter som 
antagits enligt artikel 52.1.

ii) Organisationen av offentlig kontroll av 
rasföreningar och avelsverksamheter i 
enlighet med de bestämmelser som anges i 
artikel 46.

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den art som avses i led a ii 
härstammande från föräldrar som är 
införda i huvudavsnittet i en stambok för 
samma ras och som självt är infört eller 
registrerat och berättigat att föras in i 
huvudavsnittet i en sådan stambok i 
enlighet med artikel 19,

ii) den art som avses i led a ii 
härstammande från föräldrar som är 
införda i stamboken för samma ras och 
som självt är infört eller registrerat och 
berättigat att föras in i denna stambok, 
inklusive valacker, i enlighet med 
artikel 19,

Or. fr

Motivering

Kommissionens definition, som enbart omfattar avelsdjur, är inte förenlig med särdragen för 
häststamböcker, i vilka djuren införs vid födseln, oberoende av om de i framtiden kommer att 
användas för avel eller inte. Detta gäller särskilt valacker och deras status som ”registrerat 
hästdjur”.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en annan art än de som avses i leden i 
och ii för vilken de särskilda avelstekniska 
och genealogiska bestämmelserna för 
handel med sådana avelsdjur och 
avelsmaterial från dem och deras import 
till unionen fastställs i de delegerade akter 
som antagits enligt artikel 35.1 respektive 
45.1.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) förtjänst: en kvantifierbar ärftlig 
egenskap hos ett avelsdjur.

o) förtjänst: bedömning av hur ett djurs 
genotyp påverkar en viss egenskap hos 
dess avkomma. 

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) avelsteknisk kontroll: den 
dokumentkontroll och identitetskontroll 
som utförs på de avelsdjur och det 
avelsmaterial från dem som importeras till 
unionen i syfte att kontrollera 
efterlevnaden av de avelstekniska villkor 

v) avelsteknisk kontroll: den 
dokumentkontroll och identitetskontroll 
som utförs på de avelsdjur och det 
avelsmaterial från dem som importeras till 
unionen i syfte att kontrollera 
efterlevnaden av de avelstekniska villkor 
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som anges i artikel 42 och de avelstekniska 
och genealogiska bestämmelser som 
fastställs i de delegerade akter som 
antagits enligt artikel 45.1. 

som anges i artikel 42. 

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led w – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Renrasiga avelsdjur och avelsmaterial 
från dem när de importeras till unionen i 
enlighet med de delegerade akter som 
antagits enligt artikel 45.1.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rasföreningar och avelsverksamheter 
kan hos den behöriga myndigheten ansöka 
om erkännande i enlighet med punkt 2.

1. Rasföreningar och avelsverksamheter 
ska hos den behöriga myndigheten ansöka 
om erkännande i enlighet med punkt 2.

Or. fr

Motivering

Man bör förtydliga den rättsliga ramen för medlemsstaternas erkännande av rasföreningar: 
aktörerna ska vara skyldiga att ansöka om erkännande för att kunna föra stambok och 
genomföra avelsprogram.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bevara rasen, eller – bevara rasens genetiska mångfald, eller

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– förbättra rasen eller korsningen. – förbättra eller differentiera rasen, eller

Or. fr

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led i – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 – planera korsningen.

Or. fr

Motivering

En korsning är en produkt av flera avelsraser, och en del av verksamheten som ska skiljas 
från förbättring av rasen.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på ändringar av de krav för 
erkännande av rasföreningar och 
avelsverksamheter som anges i del 1 i 
bilaga I och när det gäller renrasiga 
avelsdjur av hästdjur i del 3 i bilaga I för 
att beakta de olika rasföreningar och 
avelsverksamheter som påverkas av dem.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 4.2 b får 
den behöriga myndigheten neka 
erkännandet av en rasförening som 
uppfyller kraven i del 1 i bilaga I om 
rasföreningens avelsprogram skulle 
äventyra bevarandet av eller den genetiska 
mångfalden hos renrasiga avelsdjur som är 
införda eller registrerade och berättigade 
att föras in i den stambok som upprättats 
för den rasen av en rasförening som redan 
erkänts i medlemsstaten.

1. Genom undantag från artikel 4.2 b får 
den behöriga myndigheten neka 
erkännandet av en rasförening som 
uppfyller kraven i del 1 i bilaga I om 
rasföreningens avelsprogram skulle 
äventyra

– bevarandet av eller den genetiska 
mångfalden hos renrasiga avelsdjur som är 
införda eller registrerade och berättigade 
att föras in i den stambok som upprättats 
för den rasen av en rasförening som redan 
erkänts i medlemsstaten, eller

Or. fr
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 – bevarandet och den hållbara 
förvaltningen av de animaliska genetiska 
resurser som står under medlemsstatens 
överhöghet och ansvar, i enlighet med 
målen i konventionen om biologisk 
mångfald och Nagoyaprotokollet, eller

Or. fr

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 – ett befintligt avelsprogram som bedrivs 
av en annan erkänd rasförening för 
samma ras.

Or. fr

Motivering

Man bör precisera bestämmelserna om när erkännandet av en rasförening kan nekas, i syfte 
att undvika att det uppstår flera rasföreningar för samma ras på ett och samma territorium, 
vilket skulle leda till förvirring för användarna.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 ca) De eventuella störningar och den 
försvagning som skulle orsakas genom 
erkännandet av en avelsförening som 
registrerar samma avelsdjur som en redan 
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erkänd rasförening gör.

Or. fr

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den ras eller korsning för vilken 
avelsprogrammet har godkänts.

b) Den ras eller korsning för vilken 
avelsprogrammet har godkänts i enlighet 
med artikel 8.1.

Or. fr

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 -1. En rasförening eller en 
avelsverksamhet ska, för att kunna 
genomföra ett avelsprogram, först 
inhämta godkännande av den behöriga 
myndigheten i enlighet med punkt -1a.

Or. fr

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 -1a. En rasförening eller en 
avelsverksamhet ska lämna in sin 
ansökan om godkännande av 
avelsprogrammet till den behöriga 
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myndighet som har erkänt rasföreningen 
eller avelsverksamheten i enlighet med 
artikel 4.2.

Or. fr

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska 
godkänna det avelsprogram som en 
rasförening eller avelsverksamhet som 
den erkänt i enlighet med artikel 4.2 
genomför, förutsatt att rasföreningen eller 
avelsverksamheten lämnar in en ansökan 
om godkännande av avelsprogrammet 
vilken visar att kraven i artikel 4.2 c och i 
del 2 i bilaga I, och när det gäller renrasiga 
hästdjur kraven i del 3 i bilaga I, uppfyllts.

1. Den behöriga myndighet som avses i 
punkt -1a ska bedöma dessa avelsprogram 
och godkänna dem om de uppfyller kraven 
i artikel 4.2 c och i del 2 i bilaga I, och när 
det gäller renrasiga hästdjur kraven i del 3 i 
bilaga I.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga att ett godkännande krävs för avelsprogrammet.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndighet som avses i 
artikel 4 får ge rasföreningar och 
avelsverksamheter tillåtelse att lägga ut 
den tekniska förvaltningen av stamboken 
eller registret och andra specifika delar av 
avelsprogrammet på en tredje part, 
förutsatt att

2. Rasföreningarna och 
avelsverksamheterna får lägga ut den 
tekniska förvaltningen av stamboken eller 
det avelstekniska registret och andra 
specifika delar av avelsprogrammet på en 
tredje part, förutsatt att
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Or. fr

Motivering

Rasföreningar bör själva kunna fatta beslut om att lägga ut den tekniska förvaltningen av 
stamboken eller det avelstekniska registret och andra specifika delar av avelsprogrammet på 
en tredje part.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) rasföreningarna och 
avelsverksamheterna förblir ansvariga 
gentemot den behöriga myndigheten när 
det gäller att garantera efterlevnaden av 
kraven i artikel 4.2 c,

a) rasföreningarna och 
avelsverksamheterna förblir ansvariga 
gentemot den behöriga myndigheten när 
det gäller att garantera efterlevnaden av 
kraven i artikel 4.2 c och delarna 2 och 3 i 
bilaga I,

Or. fr

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Rasföreningarna och 
avelsverksamheterna ska informera den 
behöriga myndigheten.

Or. fr
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på ändringar av de krav för 
godkännande av avelsprogram som anges 
i del 2 i bilaga I och när det gäller 
renrasiga hästdjur i del 3 i bilaga I för att 
beakta de olika avelsprogram som 
rasföreningar och avelsverksamheter 
genomför.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tillämpningsområdet för ett 
avelsprogram eller det geografiska område 
där det ska genomföras tyder på att en 
rasförening eller avelsverksamhet avser att 
genomföra det på avelsdjur som hålls i en 
annan medlemsstat, ska den behöriga 
myndighet som avses i artikel 8.1

1. Om tillämpningsområdet för ett 
avelsprogram eller det geografiska område 
där det ska genomföras tyder på att en 
rasförening eller avelsverksamhet avser att 
genomföra det på avelsdjur som hålls i en 
annan medlemsstat, ska den behöriga 
myndighet som avses i artikel 8.1a

Or. fr

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lämna en anmälan till den behöriga 
myndigheten i den andra medlemsstaten 
minst 90 dagar före det planlagda 

a) lämna en anmälan till den behöriga 
myndigheten i den andra medlemsstaten 
minst 90 dagar före det planlagda 
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startdatumet för avelsprogrammet, startdatumet för avelsprogrammet, på det 
officiella språket i den andra 
medlemsstaten,

Or. fr

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förse den behöriga myndighet som avses 
i led a både med anmälan och med en 
kopia av den ansökan om godkännande av 
avelsprogram enligt artikel 8.1.

b) förse den behöriga myndighet som avses 
i led a både med anmälan och med en 
kopia av den ansökan om godkännande av 
avelsprogram som avses i artikel 8.-1a, på 
det officiella språket i den medlemsstat 
som avses i led a.

Or. fr

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndighet som avses i 
punkt 1 a får inom 90 dagar från 
mottagandet av den anmälan som avses i 
punkt 1 a besluta att inte godkänna ett 
avelsprogram som genomförs på dess 
territorium av en rasförening som erkänts 
av den behöriga myndighet som avses i 
artikel 8.1 om

2. Den behöriga myndighet som avses i 
punkt 1 a får inom 90 dagar från 
mottagandet av den anmälan som avses i 
punkt -1 a besluta att inte godkänna ett 
avelsprogram som genomförs på dess 
territorium av en rasförening som erkänts 
av den behöriga myndighet som avses i 
artikel 8.-1a om

Or. fr
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godkännandet av ytterligare ett 
avelsprogram skulle fragmentera den 
medlemsstatens population av renrasiga 
avelsdjur i en sådan utsträckning att det 
skulle äventyra rasens bevarande eller 
genetiska mångfald.

b) godkännandet av ett avelsprogram skulle 
äventyra rasens förbättring, 
differentiering, bevarande eller genetiska 
mångfald.

Or. fr

Motivering

Man bör se till att avelsprogrammen är inbördes förenliga om det finns flera för samma ras. 
Om detta inte görs äventyras homogeniteten hos djuren av denna ras och de avelsmål som 
fastställts av uppfödarna.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den behöriga myndighet som avses i 
punkt 1 a inte tänker godkänna 
avelsprogrammet i enlighet med punkt 2 
ska den informera kommissionen om detta 
och ge en motiverad förklaring.

5. Om den behöriga myndighet som avses i 
punkt 1 a beslutar att inte godkänna 
avelsprogrammet i enlighet med punkt 2 
ska den informera kommissionen om detta 
beslut.

Or. fr

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om reglerna för en rasförening eller 
avelsverksamhet kräver medlemskap får 

utgår
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uppfödare ansöka om
a) medlemskap i sådana rasföreningar 
eller avelsverksamheter,
b) att delta i avelsprogrammet inom det 
tillämpningsområde och det geografiska 
område för verksamheten som godkänts i 
enlighet med artikel 8.1 eller 9.

Or. fr

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om reglerna för en rasförening eller 
avelsverksamhet inte kräver medlemskap 
får uppfödare som deltar i ett avelsprogram 
som godkänts i enlighet med artikel 8.1 
eller 9 ansöka om

2. De uppfödare som deltar i ett 
avelsprogram som godkänts i enlighet med 
artikel 8.1 eller artikel 9 ska ha icke-
diskriminerande tillgång till alla tjänster 
som föreskrivs i avelsprogrammet.

a) att i enlighet med artikel 17.1 få sina 
renrasiga avelsdjur införda i 
huvudavsnittet i den stambok som 
rasföreningen upprättat för rasen,
b) att i enlighet med artikel 17.3 få sina 
djur registrerade i en bilaga till den 
stambok som rasföreningen upprättat för 
rasen,
c) att i enlighet med artikel 24 få sina 
hybridavelssvin registrerade i ett register 
som en avelsverksamhet upprättat för 
korsningen,
d) att delta i individprövning och 
avelsvärdering i enlighet med artikel 27,
e) att få ett härstamningsintyg i enlighet 
med artikel 33.1 och 33.2.

Or. fr
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 2a. Om reglerna för en rasförening eller 
avelsverksamhet kräver medlemskap
a) får uppfödarna ansöka om medlemskap 
i denna rasförening eller 
avelsverksamhet, 
b) får uppfödarna ansöka om att delta i 
avelsprogrammet inom det 
tillämpningsområde och det geografiska 
område för verksamheten som godkänts i 
enlighet med artikel 8.1 eller artikel 9.
c) får uppfödarna delta i avelsprogrammet 
utan diskriminering och inom det 
tillämpningsområde och det geografiska 
område för verksamheten som godkänts i 
enlighet med artikel 8.1 eller artikel 9.

Or. fr

Motivering

Denna nya punkt syftar till att klargöra uppfödares rättigheter när de blir medlemmar. I 
synnerhet ska dessa rättigheter endast gälla sådana uppfödare som är belägna inom 
rasföreningens geografiska verksamhetsområde, och uppfödarna ska ha icke-diskriminerande 
tillgång till avelsprogrammets tillhörande tjänster.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppfödare ska ha rättigheten att välja i 
vilken stambok eller i vilket register som 
de vill få sina avelsdjur införda eller 
registrerade i enlighet med artiklarna 19 
och 24.

3. Uppfödare ska ha rättigheten att välja i 
vilken stambok eller i vilket 
härstamningsregister som de vill få sina 
avelsdjur införda eller registrerade i 
enlighet med artiklarna 19 och 24 från och 
med det att det avelsprogram som är 
knutet till stamboken eller 
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härstamningsregistret har godkänts av 
uppfödarnas medlemsstat i enlighet med 
artikel 8.1 eller artikel 9.

Or. fr

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 3a. De uppfödare som flyttar sina djur till 
anläggningar som är belägna utanför det 
geografiska område där avelsprogrammet, 
som är godkänt i enlighet med artikel 8.1, 
genomförs av rasföreningen eller 
avelsverksamheten, kan få sina djur 
registrerade i den stambok som förs av 
denna rasförening i överensstämmelse 
med de förfaranderegler som har antagits 
av rasföreningen eller avelsverksamheten 
och som anges i del 1 punkt 3 e ii i bilaga 
I.

Or. fr

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Rättigheter för uppfödare som invänder 
mot ett beslut fattat av en rasförening

1. Uppfödare får tillgripa de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 13 om de hävdar att en 
rasförening felaktigt avslagit något av 
följande:
a) En ansökan i enlighet med artikel 10.1.
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b) En ansökan om att ett renrasigt 
avelsdjur ska föras in i huvudavsnittet i en 
stambok enligt artikel 19.
c) En ansökan om att ett djur ska 
registreras i en bilaga till en stambok 
enligt artikel 20.3.
d) Godkännande av ett renrasigt avelsdjur 
för
i) avel enligt artikel 21, eller
ii) artificiell insemination enligt 
artikel 23.1.
e) Godkännande av ett renrasigt avelsdjur 
eller dess sädesvätska för officiell 
individprövning och avelsvärdering enligt 
artikel 23.2.
f) Godkännande av resultaten av den 
individprövning och avelsvärdering som 
genomförts i enlighet med artikel 27.
2. Uppfödare får tillgripa de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 13 i om de hävdar att 
en rasförening har underlåtit att 
genomföra individprövning eller 
avelsvärdering i enlighet med artikel 27.

Or. fr

(Hela artikel 11 utgår)

Motivering

Bestämmelser om tvistlösning mellan en eller flera uppfödare och en rasförening finns redan 
i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Rättigheter för uppfödare som invänder 

mot ett beslut fattat av en avelsverksamhet



PR\1062617SV.doc 33/85 PE557.277v01-00

SV

1. Uppfödare får tillgripa de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 13 om de hävdar att en 
avelsverksamhet felaktigt avslagit något 
av följande:
a) En ansökan om registrering av ett 
hybridavelssvin i ett register enligt 
artikel 24.
b) Godkännande av ett hybridavelssvin för 
artificiell insemination enligt artikel 26.1.
c) Godkännande av ett hybridavelssvin 
eller dess sädesvätska för individprövning 
enligt artikel 26.2.
d) Godkännande av resultaten av den 
individprövning som genomförts i 
enlighet med artikel 27.
2. Uppfödare får tillgripa de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 13 om de hävdar att en 
avelsverksamhet har underlåtit att 
genomföra individprövning eller 
avelsvärdering i enlighet med artikel 27. 

Or. fr

(Hela artikel 12 utgår)

Motivering

Bestämmelser om tvistlösning mellan en eller flera uppfödare och en rasförening finns redan 
i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Åtgärder som kan vidtas av uppfödare 

som invänder mot ett beslut som fattats av 
rasförening eller avelsverksamhet

1. I de fall som avses i artiklarna 11och 
12 får uppfödare
a) inhämta ett yttrande från en oberoende 
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expert,
b) överklaga de avslag som avses i 
artiklarna 11.1 och 12.1 eller resultaten 
av den individprövning och 
avelsvärdering som avses i artiklarna 11.2 
och 12.2 inom 30 dagar från dagen för 
mottagandet av avslaget eller resultaten 
från rasföreningen eller 
avelsverksamheten.
2. I det överklagande som avses i 
punkt 1 b ska uppfödaren beskriva de 
omständigheter och skäl, i förekommande 
fall på grundval av det yttrande från en 
oberoende expert som avses i punkt 1 a, 
enligt vilka den anser att
a) rasföreningens eller 
avelsverksamhetens avslag inte följer 
bestämmelserna i artikel 19, 21, 23, 27, 
28, 30 eller 32, eller
b) resultaten av individprövningen och 
avelsvärderingen inte har erhållits i 
enlighet med artikel 27.

Or. fr

(Hela artikel 13 utgår)

Motivering

Bestämmelser om tvistlösning mellan en eller flera uppfödare och en rasförening finns redan 
i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Tvistlösning

1. Om en rasförening eller 
avelsverksamhet beslutar att inte bifalla 
det överklagande från en uppfödare som 

avses i artikel 13.1 b ska den anmäla detta 
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till uppfödaren och den behöriga 
myndighet som har erkänt rasföreningen 

eller avelsverksamheten i enlighet med 
artikel 4.2 inom 30 dagar från dagen för 

beslutet.
2. Den behöriga myndighet som avses i 
artikel 8.1 eller 9 får ändra 
rasföreningens eller avelsverksamhetens 
beslut om den anser att beslutet inte följer 
bestämmelserna i artikel 19, 21, 23, 27, 
28, 30 eller 32.
3. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett överklagandeförfarande och att 
besluten rörande överklaganden avges 
inom rimlig tid.
I detta syfte får den behöriga 
myndigheten besluta att inrätta en 
särskild domstol med rätt att ändra en 
rasförenings eller avelsverksamhets beslut 
i de fall då domstolen anser att 
rasföreningens eller avelsverksamhetens 
avslag av en uppfödares överklagande 
inte var motiverat.

Or. fr

(Hela artikel 14 utgår)

Motivering

Bestämmelser om tvistlösning mellan en eller flera uppfödare och en rasförening finns redan 
i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 1a. Rasföreningar och avelsverksamheter 
får utesluta uppfödare från att delta i ett 
avelsprogram om de inte respekterar 
avelsprogrammets regler.

Or. fr
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utesluta uppfödare från medlemskap om 
de inte fullgör de skyldigheter som anges i 
arbetsordningen i del 1 punkt 3 e i bilaga 
I.

b) utesluta uppfödare från medlemskap om 
de inte fullgör de skyldigheter som anges i 
arbetsordningen i artikel 16.1.

Or. fr

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rasföreningar och avelsverksamheter 
ska ha det främsta ansvaret för att förhindra 
och vid behov lösa tvister som kan uppstå 
mellan uppfödare och mellan uppfödare 
och rasföreningen eller avelsverksamheten 
vid genomförandet av de avelprogram som 
godkänts i enlighet med artikel 8.1 eller 9, i 
enlighet med de bestämmelser som 
fastställts enligt artikel 14.3 av den 
medlemsstat där tvisten uppstår och de 
bestämmelser som anges i del 1 punkt 3 i 
bilaga I.

3. Rasföreningar och avelsverksamheter 
ska ha det främsta ansvaret för att förhindra 
och vid behov lösa tvister som kan uppstå 
mellan uppfödare och mellan uppfödare 
och rasföreningen eller avelsverksamheten 
vid genomförandet av de avelprogram som 
godkänts i enlighet med artikel 8.1 eller 
artikel 9, i enlighet med de bestämmelser 
som anges i del 1 punkt 3 f i bilaga I.

Or. fr

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Före införandet i en särskild klass i Före införandet i en särskild klass i 
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huvudavsnittet kan det enligt dessa kriterier 
och förfaranden krävas att renrasiga 
avelsdjur genomgår den individprövning 
eller avelsvärdering som anges i artikel 27 
eller som fastställs i den delegerade akt 
som antagits enligt artikel 28.1 eller någon 
annan bedömning som beskrivs i det 
avelsprogram som godkänts i enlighet med 
artikel 8.1 eller 9.

huvudavsnittet kan det enligt dessa kriterier 
och förfaranden krävas att renrasiga 
avelsdjur genomgår den individprövning 
eller avelsvärdering som anges i artikel 27 
eller någon annan bedömning som beskrivs 
i det avelsprogram som godkänts i enlighet 
med artikel 8.1 eller 9.

Or. fr

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rasföreningar får fastställa en eller flera 
bilagor till stamboken, utöver det 
huvudavsnitt som anges i punkt 1, för djur 
av samma art som inte är berättigade att 
föras in i huvudavsnittet, förutsatt att 
djuren uppfyller kraven i artikel 20.1 och 
att rasföreningens regler tillåter att djurens 
avkommor förs in i huvudavsnittet i 
enlighet med reglerna i

3. Rasföreningar får fastställa en eller flera 
bilagor till stamboken, utöver det 
huvudavsnitt som anges i punkt 1, för djur 
av samma art som inte är berättigade att 
föras in i huvudavsnittet, förutsatt att 
djuren uppfyller kraven i del 1 kapitel III 
punkterna 1 och 2 i bilaga II och att 
rasföreningens regler tillåter att djurens 
avkommor förs in i huvudavsnittet i 
enlighet med reglerna i

Or. fr

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på ändringar av de krav 
som gäller införande av renrasiga 
avelsdjur i huvudavsnittet i stamböcker i 
del 1 kapitlen I och II i bilaga II.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på ändringar av de 
villkoren för registrering av djur i 
bilagorna till stamböcker i del 1 
kapitel III i bilaga II.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rasföreningar får inte på andra 
avelstekniska eller genealogiska grunder än 
de som följer av tillämpningen av 
artikel 19 utesluta att de renrasiga 
avelsdjur som är införda i huvudavsnittet i 
deras stambok används för avel med 
följande reproduktionstekniker:

1. Rasföreningar får inte på andra 
avelstekniska eller genealogiska grunder än 
de som följer av tillämpningen av 
artiklarna 19 och 27 utesluta att de 
renrasiga avelsdjur som är införda i 
huvudavsnittet i deras stambok används för 
avel med följande reproduktionstekniker:

Or. fr

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Insamling av sädesvätska från avelsdjur 
som, i tillämpliga fall, har genomgått 

c) Insamling av sädesvätska från avelsdjur 
som, i tillämpliga fall, har genomgått 
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individprövning och avelsvärdering i 
enlighet med artikel 27 eller en delegerad 
akt som antagits enligt artikel 28.1.

individprövning och avelsvärdering i 
enlighet med artikel 27.

Or. fr

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 1a. Genom undantag från punkt 1 kan en 
rasförening som driver en stambok över 
renrasiga avelshästar eller avelsåsnor, av 
skäl som har att göra med det 
avelsprogram som har godkänts av den 
berörda myndigheten i enlighet med 
artikel 8.1 eller för att bevara rasens 
genetiska mångfald, begränsa eller 
förbjuda
a) godkännande för avel av avelsdjur och 
deras avelsmaterial,
b) användning av en eller flera av de 
reproduktionstekniker som avses i punkt 1 
när det gäller de renrasiga avelsdjur som 
är införda i rasföreningens stambok.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna i artikel 21.1 antyder att artificiell inseminering bara kan förbjudas på vissa 
grunder som rör individprövning och avelsvärdering. För hästdjur behöver den här 
förordningen ge rasföreningar möjlighet att själva välja reproduktionsmetod inom 
avelsprogrammet.



PE557.277v01-00 40/85 PR\1062617SV.doc

SV

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på kriterier för följande:

utgår

a) Rasföreningars godkännande av 
renrasiga avelsdjur för avel.
b) Insamling och användning av 
avelsmaterial från renrasiga avelsdjur för 
avelsändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rasföreningar ska kräva att renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur och renrasiga 
avelsdjur av hankön av mjölkraser av får 
och get identifieras genom 
blodgruppsanalys eller genom en annan 
lämplig metod med minst samma grad av 
säkerhet när de används för

1. Rasföreningar ska kräva att avelsdjur av 
nötkreatur, får och get och renrasiga 
avelsdjur av svin av hankön identifieras 
genom blodgruppsanalys, genom SNP- 
(enbaspolymorfi-) och 
mikrosatellitanalyser eller genom en 
annan lämplig metod med minst samma 
grad av säkerhet när de används för

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att utvidga den här angivna definitionen av avelsdjur. För övrigt ska även 
SNP- och mikrosatellitanalyser nämnas som referensmetoder.
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Kommissionen ska införliva nya metoder 
för verifiering av identitet som utvecklats 
på grundval av det arbete som görs i 
ICAR och International Society of Animal 
Genetics (internationella sällskapet för 
djurgenetik, ISAG).

Or. fr

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av en medlemsstat eller en 
europeisk sammanslutning av rasföreningar 
för renrasiga djur av den berörda arten, får 
kommissionen genom genomförandeakter 
godkänna metoder för verifiering av 
identiteten hos renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur och renrasiga avelsdjur av 
hankön av mjölkraser av får och get med 
minst samma grad av säkerhet som 
blodgruppsanalyser av de renrasiga 
avelsdjuren, med beaktande av tekniska 
framsteg och rekommendationer från de 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
avses i artikel 31.

2. På begäran av en medlemsstat eller en 
europeisk sammanslutning av rasföreningar 
för renrasiga djur av den berörda arten, får 
kommissionen genom genomförandeakter 
godkänna de metoder för verifiering av 
identiteten hos avelsdjur som avses i punkt 
1 och som ger minst samma grad av 
säkerhet som blodgruppsanalyser av de 
renrasiga avelsdjuren, med beaktande av 
tekniska framsteg och rekommendationer 
från de referenscentrum i Europeiska 
unionen som avses i artikel 31.

Or. fr
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 2a. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter kan förbjuda användning av 
ett renrasigt avelsdjur och dess 
avelsmaterial om denna användning 
äventyrar rasens förbättring, 
differentiering, bevarande eller genetiska 
mångfald.

Or. fr

Motivering

Av logistiska skäl kan det vara nödvändigt att samla in och lagra avelsmaterial även om det 
inte görs i ett centrum som är officiellt godkänt för handel i EU. Detta sker endast när det 
verkligen behövs för att man ska kunna bevara en ras eller dess genetiska mångfald och när 
dessa produkter används i den berörda medlemsstaten, vilket alltså betyder att de inte ska gå 
till handel och därmed inte behöver godkännas.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 3 kan 
den behöriga myndigheten, om det behövs 
för att bevara en ras eller dess genetiska 
mångfald och för en användning som är 
begränsad till medlemsstatens territorium, 
godkänna provtagning, behandling och 
lagring av avelsprodukter från renrasiga 
avelsdjur för tillämpning av punkterna 1 
och 2 av ett centrum för insamling och 
produktion av embryon som inte har 
godkänts officiellt för handel med dessa 
varor i EU i enlighet med EU:s 
djurhälsolagstiftning, förutsatt att 
hälsovillkoren medger en senare 
användning av avelsmaterialet inom 
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medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Av logistiska skäl kan det vara nödvändigt att samla in och lagra avelsmaterial även om det 
inte görs i ett centrum som är officiellt godkänt för handel i EU. Detta sker endast när det 
verkligen är nödvändigt för att kunna bevara en ras eller dess genetiska mångfald och när 
dessa produkter används i den berörda medlemsstaten, vilket alltså betyder att de inte ska gå 
till handel och därmed inte behöver godkännas.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på villkoren för 
godkännande av

utgår

a) renrasiga avelsdjur av vissa raser av 
hästdjur för artificiell insemination och 
befruktning in vitro av oocyter,
b) renrasiga avelsdjur av vissa raser av 
hästdjur och avelsmaterial från dem för 
individprövning och avelsvärdering.

Or. fr

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på ändringar av de krav 
som gäller registrering av hybridavelssvin 

utgår
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i register enligt del 2 i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Insamling och användning av 
sädesvätska från avelsdjur som har 
genomgått individprövning och 
avelsvärdering i enlighet med artikel 27 
eller en delegerad akt som antagits enligt 
artikel 28.1.

c) Insamling och användning av 
sädesvätska från avelsdjur som har 
genomgått individprövning och 
avelsvärdering i enlighet med artikel 27.

Or. fr

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på kriterier för följande:

utgår

a) Avelsverksamheters godkännande av 
hybridavelssvin för avel.
b) Insamling och användning av 
sädesvätska, oocyter eller embryon från 
hybridavelssvin för avelsändamål.

Or. fr
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på villkoren för 
godkännande av hybridavelssvin för 
artificiell insemination och prövning.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det i ett avelsprogram som godkänts 
i enlighet med artikel 8.1 eller 9 krävs 
individprövning och avelsvärdering för 
klassificeringen av renrasiga avelsdjur av 
hästdjur i stamböcker och för godkännande 
för avel med avelsdjur av hankön av 
hästdjur och sädesvätska från dem, ska 
rasföreningar se till att sådan 
individprövning och avelsvärdering 
genomförs i enlighet med de bestämmelser 
som anges i följande delar av bilaga I:

2. Om det i ett avelsprogram som godkänts 
i enlighet med artikel 8.1 eller 9 krävs 
individprövning och avelsvärdering för 
klassificeringen av renrasiga avelsdjur av 
hästdjur (inklusive åsnor) i stamböcker 
och för godkännande för avel med 
avelsdjur och avelsmaterial från dem, ska 
rasföreningar se till att sådan 
individprövning och avelsvärdering 
genomförs i enlighet med de bestämmelser 
som anges i följande delar av bilaga I:

Or. fr

Motivering

Åsnor bör också omnämnas. För övrigt måste möjligheten att genomföra individprövning och 
avelsvärdering för godkännande för avel även gälla för ston. Denna urvalsmetod är 
grundläggande i vissa rasföreningar.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på bestämmelser för 
individprövning och avelsvärdering och 
att vid behov ändra bilaga III för att 
beakta

utgår

a) vetenskapliga framsteg,
b) teknisk utveckling,
c) den inre marknadens funktion, eller
d) behovet av att skydda värdefulla 
genetiska resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av det yttrande av en 
oberoende expert som avses i artikel 13.1 a 
får kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa enhetliga 
bestämmelser för individprövning och 
avelsvärdering samt för tolkningen av 
resultaten från dessa.

2. Mot bakgrund av det yttrande av en 
oberoende expert som avses i artikel 13.1 a 
får kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa enhetliga 
bestämmelser för individprövning och 
avelsvärdering för andra arter än hästdjur 
och svin, samt för tolkningen av resultaten 
från dessa, på grundval av det arbete som 
görs i ICAR.

Or. fr

Motivering

För hästdjur är individprövning och avelsvärdering beroende av de speciella stamböckerna 
och de tillhörande målen för avel. Dessa mål varierar, och därför är det olämpligt att ha 
enhetliga regler. Inte heller för svin är det lämpligt med enhetliga regler, eftersom 
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individprövning och avelsvärdering är strategiskt viktiga för rasföreningars och 
avelsverksamheters konkurrenskraft.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rasföreningar och avelsverksamheter 
ska, när detta är nödvändigt för 
genomförandet av ett avelsprogram som 
godkänts i enlighet med artikel 8.1 eller 9, 
utse den institution som ska genomföra 
den individprövning och avelsvärdering av 
avelsdjur som anges i artikel 27.

1. För godkännande för avel av handjur 
och avelsmaterial från dem och när 
genomförandet av ett avelsprogram som 
godkänts i enlighet med artikel 8.1 eller 9 
kräver individprövning och avelsvärdering 
ska rasföreningar och avelsverksamheter

a) själva utföra denna verksamhet, eller
b) utse ett tredjepartsorgan som det 
delegerar dessa uppgifter till.
(Denna ändring gäller för hela 
lagstiftningstexten under behandling. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas 
i överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De institutioner som avses i punkt 1 får 
antingen

2. De rasföreningar och 
avelsverksamheter som delegerar 
individprövning och avelsvärdering till de 
institutioner som avses i punkt 1 b ska 
uppfylla villkoren i artikel 8.2.
De institutioner som avses i punkt 1 b ska

Or. fr
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Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fungera som specialiserade enheter 
under en rasförenings eller 
avelsverksamhets ansvar, eller

a) fungera som specialiserade enheter 
under en rasförenings eller 
avelsverksamhets ansvar, under 
förutsättning att erkännande ges från det 
europeiska referenscentrum som avses i 
artikel 31, eller att en oberoende 
institution utfärdar en certifiering enligt 
ISO-standarden.

Or. fr

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godkännas av den behöriga myndighet 
som har godkänt avelsprogrammet.

b) godkännas av den behöriga myndighet 
som har godkänt avelsprogrammet, under 
förutsättning att de följer bestämmelserna 
i bilaga III.

Or. fr

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter för institutioner som utsetts 
enligt artikel 29.1

Skyldigheter för rasföreningar, 
avelsverksamheter och tredjepartsorgan 

som genomför individprövningar och 
avelsvärderingar

Or. fr
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Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De institutioner som utsetts av 
rasföreningar eller avelsverksamheter 
enligt artikel 29.1 ska lämna följande 
uppgifter på den behöriga myndighetens 
begäran:

1. De rasföreningar och avelsverksamheter 
som genomför individprövningar och 
avelsvärderingar enligt artikel 29.1 a eller 
sådana tredjepartsorgan som anges i 
artikel 29.1 b ska lämna följande uppgifter 
på den behöriga myndighetens begäran:

Or. fr

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgift om den rasförening eller 
avelsverksamhet som utsett dem och den 
behöriga myndighet som avses i 
artikel 29.2 b.

b) När en rasförening eller 
avelsverksamhet har lagt ut sin 
verksamhet till ett sådant tredjeorgan som 
anges i artikel 29.1 b, uppgift om detta 
organ.

Or. fr

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De institutioner som utsetts av 
rasföreningar eller avelsverksamheter 
enligt artikel 29.1 ska offentliggöra och 
uppdatera resultaten av avelsvärderingen 
av avelsdjur vars sädesvätska används för 

2. De rasföreningar och 
avelsverksamheter som genomför 
individprövningar eller avelsvärderingar 
och de tredjepartsorgan som utsetts av 
rasföreningar eller avelsverksamheter 
enligt artikel 29.1 b ska offentliggöra och 
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artificiell insemination. uppdatera resultaten av avelsvärderingen 
av avelsdjur vars sädesvätska används för 
artificiell insemination.

Or. fr

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 2a. De tredjepartsorgan som har utsetts i 
enlighet med artikel 29.1 b ska lämna de 
uppgifter som i enlighet med punkt 1 ska 
lämnas till de behöriga myndigheterna till 
de rasföreningar och avelsverksamheter 
som har utsett dem.

Or. fr

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 2b. Om de behöriga myndigheterna, på 
grundval av uppgifter som har lämnats in 
i enlighet med punkt 1, konstaterar att 
individprövningarna eller 
avelsvärderingarna inte har genomförts 
enligt erkända avelstekniska principer, 
kan de upphäva det godkända 
avelsprogrammet. Detta upphävande ska 
upphöra när rasföreningen, 
avelsverksamheten eller det 
tredjepartsorgan som har utsetts enligt 
punkt 1 b har vidtagit korrigerande 
åtgärder.

Or. fr
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 med 
avseende på de uppgifter som krävs enligt 
punkt 1 a och vid behov ändringar av 
innehållet i de härstamningsintyg som 
föreskrivs i bilaga V.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 för 
att vid behov ändra innehållet i de 
härstamningsintyg som föreskrivs i 
bilaga V, och därtill beakta

a) vetenskapliga framsteg,
b) den tekniska utvecklingen,
c) den inre marknadens funktion,
d) behovet av att skydda de genetiska 
resurserna.

Or. fr

Motivering

Den delegerade akten behöver preciseras.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Kapitel VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL VI utgår
Avelstekniska och genealogiska 

bestämmelser om handel med renrasiga 
avelsdjur av andra arter

Artikel 35
Delegerade befogenheter och 

genomförandebefogenheter avseende 
avelstekniska och genealogiska 

bestämmelserna för handel med de 
renrasiga avelsdjur som avses i artikel 2 i 

iii och avelsmaterial från dem
1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på avelstekniska och 
genealogiska bestämmelser om handel 
med de renrasiga avelsdjur som avses i 
artikel 2 i iii och avelsmaterial från dem 
när detta är nödvändigt antingen för den 
inre marknadens funktion eller för 
skyddet av värdefulla genetiska resurser, 
vad gäller följande:
a) Erkännande av rasföreningar.
b) Godkännande av avelsprogram.
c) Villkor för införande av dessa 
renrasiga avelsdjur i stamböcker.
d) Rasföreningars godkännande av dessa 
renrasiga avelsdjur för avel, artificiell 
insemination och insamling och 
användning av avelsmaterial från dem.
e) Metoder för individprövning och 
avelsvärdering av dessa renrasiga 
avelsdjur.
f) De uppgifter som ska ingå i de 
härstamningsintyg som ska åtfölja dessa 
renrasiga avelsdjur.
2. Om kommissionen har antagit de 
delegerade akter som avses i punkt 1 ska 
den genom genomförandeakter upprätta 
förlagor till de härstamningsintyg som 
avses i punkt 1 f för de renrasiga 
avelsdjur som avses i artikel 2 i iii och för 
avelsmaterial från dem.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 72.2.

Or. fr

Motivering

Införandet av andra arter i denna förordning bör ske endast genom 
medbeslutandeförfarandet.



PR\1062617SV.doc 53/85 PE557.277v01-00

SV

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Erkännande och tillsyn av rasföreningar 
och avelsverksamheter enligt artikel 4 eller 
den delegerade akt som antagits enligt 
artikel 35.1.

a) Erkännande av rasföreningar och 
avelsverksamheter enligt artikel 4 och de 
offentliga kontroller som anges i artikel 
46.

Or. fr

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Godkännande av rasföreningars och 
avelsverksamheters avelsprogram enligt 
artikel 8.1 eller den delegerade akt som 
antagits enligt artikel 35.1.

b) Godkännande av rasföreningars och 
avelsverksamheters avelsprogram enligt 
artikel 8.1.

Or. fr

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Införande av avelsdjur i stamböcker och 
register enligt artiklarna 19 och 24 eller 
den delegerade akt som antagits enligt 
artikel 35.1.

c) Införande av renrasiga avelsdjur i 
stamböcker och registrering av 
hybridavelssvin i avelstekniska register 
enligt artiklarna 19 och 24.

Or. fr
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Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Godkännande av avelsdjur för avel 
enligt artiklarna 21 och 25 eller den 
delegerade akt som antagits enligt 
artikel 35.1.

d) Godkännande av avelsdjur för avel 
enligt artiklarna 21 och 25.

Or. fr

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Användning av avelsmaterial för avel 
enligt artikel 23.1 eller den delegerade akt 
som antagits enligt artikel 35.1.

e) Användning av avelsmaterial för avel 
enligt artikel 23.1.

Or. fr

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Användning av sädesvätska för prövning 
enligt artikel 23.2 eller den delegerade akt 
som antagits enligt artikel 35.1.

f) Användning av sädesvätska för prövning 
enligt artikel 23.2.

Or. fr
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Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Individprövning och avelsvärdering 
enligt artikel 27 eller den delegerade akt 
som antagits enligt artikel 35.1.

g) Individprövning och avelsvärdering 
enligt artikel 27.

Or. fr

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på avelstekniska och 
genealogiska bestämmelser för import till 
unionen av avelsdjur och avelsmaterial 
från dem, för att ta hänsyn till den 
särskilda avelstekniska situationen i det 
tredjeland där avelsdjuret har sitt 
ursprung.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Kapitel VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL VIII utgår
Avelstekniska och genealogiska villkor för 
import till unionen av renrasiga avelsdjur 

av andra arter
Artikel 45
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Delegerade befogenheter och 
genomförandebefogenheter avseende 

avelstekniska och genealogiska 
bestämmelser för import till unionen av 

de renrasiga avelsdjur som avses i artikel 
2 i iii och avelsmaterial från dem

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på särskilda bestämmelser 
för import till unionen av de renrasiga 
avelsdjur som avses i artikel 2 i iii och 
avelsmaterial från dem när detta är 
nödvändigt antingen för den inre 
marknadens funktion eller för skyddet av 
värdefulla genetiska resurser, vad gäller 
följande:
a) Upptagande av avelsorgan på 
förteckningen.
b) Villkor för införande av dessa 
renrasiga djur i stamböcker som 
upprättats av rasföreningar.
c) Rasföreningars godkännande av dessa 
renrasiga avelsdjur för avel, artificiell 
insemination och insamling och 
användning av avelsmaterial från dem.
d) Metoder för individprövning och 
avelsvärdering av dessa renrasiga 
avelsdjur.
e) De huvudsakliga uppgifter som ska 
ingå i det härstamningsintyg som ska 
åtfölja dessa renrasiga avelsdjur och 
avelsmaterial från dem.
2. Om kommissionen har antagit de 
delegerade akter som avses i punkt 1 ska 
den genom genomförandeakter upprätta 
förlagor till de härstamningsintyg som 
avses i punkt 1 f för de renrasiga 
avelsdjur som avses i artikel 2 i iii och 
sädesvätska, oocyter och embryon från 
dem.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 72.2.

Or. fr
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Motivering

Införandet av andra arter i denna förordning bör ske endast genom 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Information som skulle kunna tyda på 
bristande efterlevnad.

d) Information som skulle kunna tyda på 
bristande efterlevnad av de avelstekniska 
och genealogiska bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Offentlig kontroll före handel med vissa 
avelsdjur och avelsmaterial från dem i 
syfte att utfärda de officiella intyg eller 
attesteringar som krävs för denna handel 
enligt de avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning, ska 
genomföras i enlighet med

utgår

a) de avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning.
b) de delegerade akter som kommissionen 
antagit enligt artiklarna 35 och 45.

Or. fr

Motivering

Förordningen ska inte ta upp de offentliga kontroller som föregår utfärdandet av 
härstamningsintyg. Den verksamheten sköts av rasföreningarna.
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Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten får 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten information 
om klassningen av enskilda rasföreningar 
och avelsverksamheter på grundval av en 
bedömning av deras överensstämmelse 
med klassningskriterier och av resultaten 
av offentlig kontroll, förutsatt att följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

a) Klassningskriterierna är objektiva, 
öppet redovisade och allmänt tillgängliga.
b) Lämpliga förfaranden har införts för 
att garantera klassningsförfarandets 
enhetlighet och öppenhet.

Or. fr

Motivering

Rasföreningar ska inte vara föremål för någon klassning av den behöriga myndigheten. De 
uppfyller redan strikta normer i och med erkännandet.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) uppfödares, rasföreningars och 
avelsverksamheters lokaler, kontor och 
utrustning,

utgår

Or. fr



PR\1062617SV.doc 59/85 PE557.277v01-00

SV

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 51 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter för uppfödare, rasföreningar 
och avelsverksamheter

Skyldigheter för uppfödare, rasföreningar 
och avelsverksamheter som är föremål för 
offentliga kontroller och annan offentlig 

verksamhet

Or. fr

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) nödvändigt tillträde till lokaler, kontor 
och utrustning,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår
Delegering av befogenheter avseende 
särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som den 

behöriga myndigheten ska vidta när det 
gäller avelsdjur och avelsmaterial från 

dem
1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 
med avseende på bestämmelser om 
följande:
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a) Genomförandet av offentlig kontroll av 
avelsdjur och avelsmaterial från dem för 
att kontrollera efterlevnaden av de 
avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning.
b) De åtgärder som den behöriga 
myndigheten ska vidta med beaktande av 
de resultat som erhållits efter 
genomförandet av offentlig kontroll.
2. De delegerade akter som avses i punkt 1 
ska innehålla uppgifter om följande:
a) Den behöriga myndighetens särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 46–50.
b) De fall där den behöriga myndigheten i 
samband med specifika fall av bristande 
efterlevnad ska vidta en eller flera av de 
åtgärder som fastställs i de 
genomförandeakter som antagits enligt 
artikel 66.1 eller ytterligare åtgärder 
utöver de som anges i den artikeln.

Or. fr

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den behöriga myndigheten (nedan 
kallad den begärande behöriga 
myndigheten) anser att den i samband med 
genomförandet av offentlig kontroll, eller 
för att effektivt kunna följa upp offentlig 
kontroll, behöver information från en 
behörig myndighet i en annan medlemsstat 
(nedan kallad den anmodade behöriga 
myndigheten), ska den lägga fram en 
motiverad begäran till den myndigheten.

1. Om den behöriga myndigheten (nedan 
kallad den begärande behöriga 
myndigheten) anser att den i samband med 
genomförandet av offentlig kontroll, eller 
för att effektivt kunna följa upp offentlig 
kontroll, behöver information från en 
behörig myndighet i en annan medlemsstat 
(nedan kallad den anmodade behöriga 
myndigheten), ska den lägga fram en 
motiverad begäran till den myndigheten. 
Den anmodade behöriga myndigheten är 
skyldig att bistå den begärande behöriga 
myndigheten.
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Den anmodade behöriga myndigheten ska 
utan dröjsmål
a) bekräfta mottagandet av den 
motiverade begäran och meddela hur lång 
tid den behöver för att lämna den begärda 
informationen,
b) genomföra den offentliga kontroll eller 
de undersökningar som är nödvändiga för 
att
i) ge den begärande behöriga 
myndigheten all nödvändig information 
och originaldokument eller bestyrkta 
kopior av dessa,
ii) kontrollera, vid behov på plats, att de 
avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning följs 
inom deras jurisdiktion.

Or. fr

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De begärande och de anmodade 
behöriga myndigheterna får komma 
överens om att tjänstemän som utsetts av 
den begärande myndigheten närvarar vid 
den offentliga kontroll som avses i 
punkt 1 b i.

2. De begärande och de anmodade 
behöriga myndigheterna får komma 
överens om att tjänstemän som utsetts av 
den begärande myndigheten närvarar vid 
den offentliga kontroll som avses i punkt 1.

I sådana fall ska tjänstemännen vid den 
begärande behöriga myndigheten
a) alltid kunna uppvisa en skriftlig 
fullmakt, där deras identitet och officiella 
behörighet anges,
b) ges tillträde till samma lokaler och 
tillgång till samma dokument som den 
närvarande tjänstemannen vid den 
anmodade behöriga myndigheten och 
endast för ändamål som avser den 
offentliga kontroll som genomförs,
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c) inte ha rätt att på eget initiativ utöva 
den befogenhet att genomföra offentlig 
kontroll som tilldelats tjänstemännen vid 
den anmodade behöriga myndigheten.

Or. fr

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndighet som har tagit 
emot en anmälan enligt punkt 1 ska

utgår

a) utan dröjsmål bekräfta att den tagit 
emot anmälan,
b) inom tio dagar från den dag då 
anmälan inkom meddela
i) vilka undersökningar den avser att 
genomföra med avseende på det fall av 
bristande efterlevnad som avses i punkt 1, 
eller
ii) varför den anser att det inte är 
nödvändigt att genomföra några 
undersökningar.

Or. fr

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheter som har tagit 
emot en anmälan enligt punkt 1 ska utan 
onödigt dröjsmål

utgår

a) bekräfta att de tagit emot anmälan och 
meddela vilka undersökningar de har för 
avsikt att genomföra med avseende på det 
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fall av bristande efterlevnad som avses i 
punkt 1,
b) undersöka saken, vidta alla nödvändiga 
åtgärder och underrätta den anmälande 
behöriga myndigheten om vilka 
undersökningar och vilken typ av 
offentlig kontroll som genomförts samt 
om vilka beslut som fattats och varför.

Or. fr

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den anmälande behöriga 
myndighet som avses i punkt 1 har 
anledning att tro att de undersökningar 
som genomförts eller de åtgärder som i 
enlighet med punkt 2 vidtagits av de 
behöriga myndigheter som tagit emot 
anmälan inte i tillräcklig utsträckning 
åtgärdar det fall av bristande efterlevnad 
som konstaterats, ska den begära att de 
behöriga myndigheter som tagit emot 
anmälan genomför ytterligare offentlig 
kontroll eller vidtar ytterligare åtgärder.

utgår

I sådana fall ska de behöriga 
myndigheterna från de två 
medlemsstaterna
a) gemensamt försöka finna en lösning 
för att på lämpligt sätt åtgärda den 
bristande efterlevnad som avses i punkt 1, 
bl.a. genom gemensam offentlig kontroll 
på plats som genomförs i enlighet med 
artiklarna 53.2 och 54.2,
b) utan onödigt dröjsmål underrätta 
kommissionen om de inte kan enas om 
lämpliga åtgärder.

Or. fr



PE557.277v01-00 64/85 PR\1062617SV.doc

SV

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den information som kommissionen har 
tillgång till visar på verksamhet där 
bestämmelserna inte efterlevs eller 
förefaller att inte efterlevas, och denna 
verksamhet

a) den information som kommissionen har 
tillgång till visar på verksamhet där de 
avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning inte 
efterlevs eller förefaller att inte efterlevas, 
och denna verksamhet

Or. fr

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 60 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
De behöriga myndigheternas allmänna 

skyldigheter i fråga om 
verkställighetsåtgärder

1. När de behöriga myndigheterna agerar 
i enlighet med detta kapitel ska de 
prioritera åtgärder för att undanröja 
bristande efterlevnad eller minimera 
effekten på handeln med avelsdjur och 
avelsmaterial från dem.
2. När de behöriga myndigheterna 
misstänker bristande efterlevnad ska de 
genomföra en undersökning för att 
bekräfta eller undanröja dessa 
misstankar.
3. Den undersökning som avses i punkt 2 
ska om det är nödvändigt omfatta skärpt 
offentlig kontroll av avelsdjur och 
avelsmaterial från dem samt av 
uppfödare, rasföreningar och 
avelsverksamheter under en skälig 
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tidsperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomföra ytterligare undersökningar 
som är nödvändiga för att fastställa orsaken 
till och omfattningen av den bristande 
efterlevnaden samt fastställa uppfödares, 
rasföreningars och avelsverksamheters 
ansvar,

a) genomföra alla offentliga kontroller 
och ytterligare undersökningar som är 
nödvändiga för att fastställa orsaken till 
och omfattningen av den bristande 
efterlevnaden samt fastställa uppfödares, 
rasföreningars och avelsverksamheters 
ansvar,

Or. fr

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med punkt 1 ska de, beroende på 
vad som är lämpligt,

2. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med punkt 1 ska de vidta alla 
åtgärder som de anser är lämpliga för att 
säkerställa att de avelstekniska och 
genealogiska bestämmelserna i denna 
förordning efterlevs.

a) skjuta upp införandet i stamböcker av 
renrasiga avelsdjur eller registreringen i 
register av hybridavelssvin,
b) beordra en ändring av djurens eller 
deras avelsmaterials status som avsedda 
för avel i enlighet med denna förordning 
eller se till att korrigerande information 
lämnas till uppfödare,
c) begränsa eller förbjuda handel med 
djur och avelsmaterial från dem som 
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avelsdjur eller avelsmaterial enligt 
definitionen i artikel 2 eller deras import 
till unionen eller export till tredjeländer, 
eller förbjuda eller beordra att de 
återsänds till den avsändande 
medlemsstaten,
d) beordra att uppfödaren, rasföreningen 
eller avelsverksamheten ökar 
egenkontrollernas frekvens,
e) beordra att vissa av den berörda 
uppfödarens, rasföreningens eller 
avelsverksamhetens verksamheter ska bli 
föremål för skärpt eller systematisk 
offentlig kontroll,
f) beordra att den berörda uppfödaren, 
rasföreningen eller avelsverksamheten 
under en lämplig tidsperiod lägger ner 
hela eller delar av sin verksamhet och, i 
förekommande fall, de webbplatser som 
den driver eller använder samt tillfälligt 
upphäva godkännandet av ett 
avelsprogram som en rasförening eller 
avelsverksamhet genomför om 
rasföreningen eller avelsverksamheten 
upprepade gånger, kontinuerligt eller i 
allmänhet inte uppfyller kraven i det 
avelsprogram som godkänts i enlighet 
med artikel 8.1 eller 9,
g) beordra att det erkännande av 
rasföreningen eller avelsverksamheten 
som beviljats i enlighet med artikel 4.2 
återkallas, om rasföreningens eller 
avelsverksamhetens administrativa 
rutiner visar att den upprepade gånger, 
kontinuerligt eller i allmänhet inte 
uppfyller kraven i artikel 4.2 c,
h) vidta andra åtgärder som de behöriga 
myndigheterna anser vara lämpliga för att 
säkerställa att de avelstekniska och 
genealogiska bestämmelserna i denna 
förordning följs.

Or. fr
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Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att bistå kommissionen vid 
utförandet av dess kontroller i enlighet med 
artikel 63.1 ska medlemsstaterna

1. För att bistå kommissionen vid 
utförandet av dess kontroller i enlighet med 
artikel 63.1 ska medlemsstaterna ge 
nödvändigt tekniskt stöd samt 
tillhandahålla den dokumentation och 
andra tekniska medel som kommissionens 
experter begär, så att de kan utföra 
kontrollerna på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt.

a) ge nödvändigt stöd samt tillhandahålla 
den dokumentation och annat tekniskt 
stöd som kommissionens experter begär, 
så att de kan utföra kontrollerna på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt,
b) se till att kommissionens experter får 
tillträde till alla lokaler eller delar av 
lokaler samt tillgång till information och 
datasystem som är nödvändiga för 
utförandet av kontrollerna.

Or. fr

(Led a har integrerats i den inledande delen med en ändring, medan led b har strukits.)

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan 
resultera i omfattande överträdelser av de 
avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning, ska 

1. Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan 
resultera i omfattande överträdelser av de 
avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning, ska 
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kommissionen genom genomförandeakter 
anta en eller flera av följande åtgärder, 
som ska gälla tills bristen har åtgärdats:

kommissionen genom genomförandeakter 
anta lämpliga åtgärder för att åtgärda 
bristen.

a) Förbud mot handel med de avelsdjur 
eller det avelsmaterial från dem som 
berörs av bristerna i det offentliga 
kontrollsystemet.
b) Införa särskilda villkor, utöver de som 
anges i kapitel II, för erkännande av 
rasföreningar och avelsverksamheter, 
godkännande av avelsprogram eller 
handel med avelsdjur och avelsmaterial 
från dem.
c) Andra lämpliga tillfälliga åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som anges i punkt 1 ska 
vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten efter begäran från 
kommissionen inte har åtgärdat 
situationen inom den tidsfrist som 
kommissionen fastställt.

2. De åtgärder som anges i punkt 1 ska 
vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten inte har åtgärdat 
situationen efter begäran från 
kommissionen inom den lämpliga tidsfrist 
som kommissionen fastställt.

Or. fr

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) försäkra sig om att de avelstekniska och 
genealogiska bestämmelser om avelsdjur 
och avelsmaterial från dem som föreskrivs 
i tredjelandets lagstiftning ger garantier 

a) försäkra sig om att lagstiftningen och 
systemen i dessa tredjeländer är förenliga 
eller likvärdiga med de avelstekniska och 
genealogiska bestämmelser som föreskrivs 
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som är likvärdiga med de som föreskrivs i 
unionen genom denna förordning,

i unionen genom denna förordning, 

Or. fr

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) försäkra sig om att det kontrollsystem 
som finns i det berörda tredjelandet 
säkerställer att sändningar av avelsdjur och 
avelsmaterial från dem som exporteras till 
unionen uppfyller relevanta krav i 
kapitel VII i denna förordning,

b) försäkra sig om kapaciteten hos det 
kontrollsystem som finns i tredjelandet att 
säkerställa att sändningar av avelsdjur och 
avelsmaterial från dem som exporteras till 
unionen uppfyller relevanta krav i 
kapitel VII i denna förordning,

Or. fr

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) samla in information för att kartlägga 
orsakerna till återkommande fall där 
avelsdjur och avelsmaterial från dem som 
importeras till unionen inte uppfyller de 
avelstekniska och genealogiska kraven för 
import till unionen och där 
överensstämmelse med kraven felaktigt 
intygats.

c) samla in information och uppgifter för 
att kartlägga orsakerna till återkommande 
och nya fall där avelsdjur och 
avelsmaterial från dem som importeras till 
unionen inte uppfyller de avelstekniska och 
genealogiska kraven för import till unionen 
och där överensstämmelse med kraven 
felaktigt intygats.

Or. fr
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Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Hur tredjelandets behöriga myndighet är 
organiserad, dess befogenheter och 
oberoende, vilken tillsyn den är föremål för 
och vilka befogenheter den har för att 
effektivt kunna säkerställa att den 
lagstiftning som avses i led a följs.

b) Hur tredjelandets behöriga myndighet är 
organiserad, dess befogenheter och 
oberoende, vilken tillsyn den är föremål för 
och vilka befogenheter den har för att 
effektivt kunna säkerställa att den 
relevanta lagstiftningen följs.

Or. fr

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning av personal i genomförandet 
av offentlig kontroll.

c) Utbildning från behöriga myndigheter i 
tredjeland av personal i genomförandet av 
offentlig kontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Omfattningen och genomförandet av 
offentlig kontroll när det gäller avelsdjur 
och avelsmaterial från dem som kommer 
från andra tredjeländer.

f) Omfattningen och genomförandet av 
offentlig kontroll när det gäller avelsdjur 
och avelsmaterial från dem som kommer 
från andra tredjeländer, utförd av de 
behöriga myndigheterna i dessa 
tredjeländer.

Or. fr
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Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Frekvensen för kommissionens 
kontroller i tredjeländer ska bestämmas 
utifrån följande:

1. Frekvensen för kommissionens 
kontroller i tredjeländer som avses i artikel 
67.1 ska bestämmas utifrån följande:

Or. fr

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) All annan relevant information.

Or. fr

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det finns belägg för att det 
förekommer omfattande och allvarlig 
bristande efterlevnad av de avelstekniska 
och genealogiska bestämmelserna i denna 
förordning, ska kommissionen genom 
genomförandeakter anta särskilda åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att den 
bristande efterlevnaden upphör.

1. Om det finns belägg för att det 
förekommer allvarlig bristande efterlevnad 
av de avelstekniska och genealogiska 
bestämmelserna i denna förordning, ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
anta särskilda åtgärder som är nödvändiga 
för att se till att den bristande efterlevnaden 
upphör.

Or. fr
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Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) åtföljs av ett officiellt intyg eller andra 
belägg som visar att avelsdjuren eller 
avelsmaterialet från dem uppfyller de krav 
som fastställs i kapitel VII i denna 
förordning eller i den delegerade akt som 
antagits enligt artikel 45.1.

ii) åtföljs av ett officiellt intyg eller andra 
belägg som visar att avelsdjuren eller 
avelsmaterialet från dem uppfyller de krav 
som fastställs i kapitel VII i denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 8.3, 17.4, 19.4, 
20.2, 21.2, 23.4, 24.2, 28.1, 32.2, 33.3, 
35.1, 39.2, 45.1 och 52.1 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
dagen för denna förordnings ikraftträdande.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 17.4, 32.2 och 33.3 
ska ges till kommissionen för en period av 
5 år från och med dagen för denna 
förordnings ikraftträdande. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen 
av befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år och 
sända den till Europaparlamentet och 
rådet. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. fr
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Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 8.3, 17.4, 19.4, 20.2, 21.2, 
23.4, 24.2, 28.1, 32.2, 33.3, 35.1, 39.2, 
45.1 och 52.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 17.4, 32.2 och 33.3 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 8.3, 17.4, 19.4, 20.2, 21.2, 
23.4, 24.2, 28.1, 32.2, 33.3, 35.1, 39.2, 
45.1 och 52.1 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 17.4, 32.2 och 33.3 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. fr
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Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna krav för erkännande av 
rasföreningar och avelsverksamheter enligt 
artikel 4.2

Allmänna krav för erkännande av 
rasföreningar och avelsverksamheter enligt 

artikel 4.2 b
(Denna ändring gäller för hela 
lagstiftningstexten under behandling. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska vara rättsligt och ekonomiskt 
oberoende av den behöriga myndigheten.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse är inte realistisk för vissa rasföreningar och hotar i själva verket deras 
existens.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att den kan generera och använda de 
uppgifter från individ- och 

d) Att den direkt eller indirekt kan 
generera och använda de uppgifter från 
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avkommeprövningen av avelsdjur som 
behövs för genomförandet av det 
avelsprogram som ska godkännas i enlighet 
med artikel 8.1 och, i tillämpliga fall, 
artikel 9.

individ- och avkommeprövningen av 
avelsdjur som behövs för genomförandet 
av det avelsprogram som ska godkännas i 
enlighet med artikel 8.1 och, i tillämpliga 
fall, artikel 9.

Or. fr

Motivering

Man bör nämna att rasföreningar och avelsverksamheter får lägga ut en del av sin 
verksamhet på entreprenad.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 3 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att den, när rasföreningen eller 
avelsverksamheten kräver medlemskap 
från uppfödare, har antagit en 
arbetsordning vad gäller följande:

e) Att den, när medlemskap krävs i 
rasföreningen eller avelsverksamheten, 
utarbetar förfaranderegler, särskilt för 
följande:

Or. fr

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att den har antagit en arbetsordning för 
att lösa tvister som uppstår med uppfödare 
vid individprövning och avelsvärdering av 
avelsdjur, införande i klasser utifrån 
förtjänster samt godkännande av 
avelsdjur för avel och för insamling och 
användning av avelsmaterial från dem.

f) Att det i arbetsordningen finns ett 
förfarande för att lösa tvister som uppstår 
med uppfödare. 

Or. fr
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Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Avelsprogrammets mål och detaljerade 
kriterier för urvalet av avelsdjur, samt om 
det gäller upprättandet av en stambok för 
en ny ras ska uppgifter om de närmare 
omständigheter som motiverar upprättandet 
av den nya rasen ingå. 

d) Avelsprogrammets mål, de populationer 
som ska utvärderas och detaljerade 
kriterier för urvalet av avelsdjur, samt om 
det gäller upprättandet av en stambok för 
en ny ras ska uppgifter om de närmare 
omständigheter som motiverar upprättandet 
av den nya rasen ingå.

Or. fr

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Systemen för att generera, registrera, 
meddela och använda resultaten av 
individprövningen och, om det krävs i 
enlighet med artikel 27, för att genomföra 
avelsvärderingen i syfte att beräkna 
avelsdjurens genetiska värde med tanke på 
rasens förbättring, urval eller rasens 
bevarande eller korsningens förbättring.

e) Systemen för att generera, registrera, 
meddela och använda resultaten av 
individprövningen och, om det krävs i 
enlighet med artikel 27, för att beräkna 
avelsdjurens förtjänst med tanke på rasens 
förbättring, urval eller rasens bevarande 
eller korsningens förbättring.

Or. fr

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – kapitel I – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) i artikel 2 i i när det gäller renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur (Bos taurus och 
Bubalus bubalis), svin (Sus scrofa), får 
(Ovis aries) och get (Capra hircus),

i) i artikel 2 i i när det gäller renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur (Bos indicus och 
Bubalus bubalis), svin (Sus scrofa), får 
(Ovis aries) och get (Capra hircus),
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Or. fr

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – kapitel 1 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i artikel 2 i ii när det gäller renrasiga 
avelsdjur av hästdjur (Equus caballus och 
Equus asinus),

ii) i artikel 2 i ii när det gäller renrasiga 
avelsdjur av häst och åsna (Equus caballus 
och Equus asinus), och om båda 
föräldrarna är införda i huvudavsnittet i 
stamboken samt är godkända för avel av 
rasföreningen,

Or. fr

Motivering

Det förfarande som genomförs innan en hingst eller ett sto förs in (eller inte) i en stambok 
omfattar kontroller av bland annat hästdjurets avelstekniska nivå och ingår i en 
urvalsprocess som omfattar mer än härstamning. Åsnor bör också inkluderas.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – kapitel I – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) i de delegerade akter som antagits 
enligt artiklarna 35.1 och 45.1 när det 
gäller de renrasiga avelsdjur av andra 
arter som avses i artikel 2 i iii.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En rasförening som i sin stambok för 
in ett renrasigt avelsdjur av hästdjur får 
inte vägra att införa eller registrera för 
införande ett kastrerat djur av hankön av 
hästdjur som uppfyller villkoren i leden b 
och c i punkt 1, och vid behov led d i 
punkt 1, om djurets föräldrar har införts i 
denna stambok och godkänts för avel av 
en rasförening.

Or. fr

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rasföreningar ska utföra individprövning 
för att bestämma avelsvärdet hos renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur med hjälp av en 
eller en kombination av de metoder som 
fastställs i detta kapitel.

Rasföreningar ska utföra eller uppdra åt ett 
tredjepartsorgan som har utsetts av dessa 
rasföreningar enligt artikel 29.1 att utföra 
individprövning för att bestämma 
förtjänsten hos renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur med hjälp av en eller en 
kombination av de metoder som fastställs i 
detta kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel I – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Individprövningen ska följa de regler och 
normer som fastställs av det relevanta 

Individprövningen ska följa de regler och 
normer som fastställs av det relevanta 
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referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete med 
Internationella kommittén för 
djurregistrering (International Committee 
for Animal Recording, ICAR).

referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete med 
ICAR.

(Denna ändring gäller för hela 
lagstiftningstexten under behandling. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel I – avsnitt 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I avelsvärderingen får uppgifter om 
temperament, morfologisk bedömning och 
sjukdomsresistens endast inkluderas om de 
fåtts fram genom ett registreringssystem 
som godkänts av den institution som utses i 
enlighet med artikel 29.1.

2. I avelsvärderingen får uppgifter om 
temperament, morfologisk bedömning och 
sjukdomsresistens och alla andra nya 
egenskaper, endast inkluderas om de fåtts 
fram genom ett registreringssystem som 
godkänts av den institution som utses i 
enlighet med artikel 29.1.

Or. fr

Motivering

Införandet av andra arter i denna förordning bör ske endast genom 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel II – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avelsdjurs avelsvärde ska beräknas på 
grundval av resultaten av 
individprövningen av det enskilda djuret 
eller dess släktingar och förtroendet för ett 
sådant avelsvärde får förbättras genom 

Ett avelsdjurs avelsvärde ska beräknas på 
grundval av uppgifter om genomet 
och/eller resultaten av individprövningen 
av det enskilda djuret och/eller dess 
släktingar och/eller varje annan 
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användning av genomisk information 
eller en annan metod som validerats av det 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
avses i artikel 31.1.

informationskälla som validerats av det 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
avses i artikel 31.1.

Or. fr

Motivering

De bestämmelser som kommissionen föreslår skulle kunna tolkas som ett förbud mot 
godkännande för avel av unga tjurar som inte har kalvar av honkön i produktion, som på 
franska kallas ”genomiska” (génomiques). Här handlar det dock om att skapa säkra villkor 
för utsläppandet på marknaden av sädesvätska som kommer från tjurar som har genomgått 
en genomisk avelsvärdering.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rasföreningen är skyldig att 
säkerställa att det inte förekommer 
systematiska fel som hör samman med de 
huvudsakliga miljöfaktorerna och 
uppgiftsstrukturen. Den kan vända sig till 
det europeiska referenscentrum som 
föreskrivs i artikel 31.1 om den vill 
kontrollera att de egna statistiska 
metoderna för avelsvärdering följer de 
normer och regler som fastställts och 
erkänts internationellt. Om 
referenscentrumet anlitas för ett 
expertutlåtande är det bundet av 
tystnadsplikt i fråga om information som 
översänds av rasföreningen.

Or. fr

Motivering

Den skyldighet som kommissionen vill införa kan utgöra ett hinder för innovation på området 
för avelsvärdering, och den skulle i förekommande fall kunna innebära läckta 
affärshemligheter för en rasförening som utvecklar innovativa statistiska metoder.



PR\1062617SV.doc 81/85 PE557.277v01-00

SV

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel II – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De statistiska metoder som används vid 
avelsvärderingen ska följa de regler och 
normer som fastställs av det relevanta 
referenscentrum i Europeiska unionen 
som föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete 
med ICAR, och de ska säkerställa att 
avelsvärderingen inte påverkas av de 
huvudsakliga miljöfaktorerna och 
datastrukturen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel II – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tjurar som är avsedda för artificiell 
insemination, med undantag av tjurar av 
utrotningshotade arter, ska avelsvärderas 
med avseende på de obligatoriska 
egenskaper som anges i punkt 6 eller 7. 
Rasföreningen ska offentliggöra dessa 
avelsvärden.

5. Tjurar som är avsedda för artificiell 
insemination, med undantag av tjurar av 
utrotningshotade arter, ska avelsvärderas 
åtminstone med avseende på de 
obligatoriska egenskaper som anges i punkt 
6 eller 7. Rasföreningen ska offentliggöra 
alla dessa förtjänster.

Or. fr

Motivering

Rätten till information bör gälla alla tillgängliga förtjänster.
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Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel II – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rasföreningen ska även offentliggöra 
sådana övriga förtjänster för tjurar som 
är avsedda för artificiell insemination som 
de innehar.

Or. fr

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel II – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rasföreningen ska även offentliggöra 
andra tillgängliga avelsvärden för tjurar 
avsedda för artificiell insemination.

Rasföreningen ska även offentliggöra 
tillgängliga förtjänster för tjurar avsedda 
för naturlig betäckning, samt för djur av 
honkön.

Or. fr

Motivering

Denna information bör ges även för indexerade djur av honkön.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – kapitel II – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid avelsvärderingen av tjurar av köttraser 
avsedda för artificiell insemination ska den 
lägsta tillförlitligheten vara minst 0,5 för 
egenskaperna ökning i levande vikt och 
köttansättning (slaktkroppskonformation) 
enligt de regler och normer för utvärdering 
av de huvudsakliga 

Vid avelsvärderingen av tjurar av köttraser 
avsedda för artificiell insemination ska den 
lägsta tillförlitligheten vara minst 0,3 för 
egenskaperna ökning i levande vikt och 
köttansättning (slaktkroppskonformation) 
enligt de regler och normer för utvärdering 
av de huvudsakliga 
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produktionsegenskaperna som fastställs av 
det relevanta referenscentrum i Europeiska 
unionen som föreskrivs i artikel 31.1, i 
samarbete med ICAR.

produktionsegenskaperna som fastställs av 
det relevanta referenscentrum i Europeiska 
unionen som föreskrivs i artikel 31.1, i 
samarbete med ICAR.

Or. fr

Motivering

Det tröskelvärde som kommissionen föreslår tycks vara alltför högt för avelsmetoder för kött.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Bilaga V – del 2 – kapitel I – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Alla tillgängliga resultat från 
individprövningar och aktuella resultat 
från avelsvärderingen, inklusive genetiska 
egenheter och defekter hos det renrasiga 
avelsdjuret, dess föräldrar samt far- och 
morföräldrar enligt kraven i det 
avelsprogram som godkänts i enlighet med 
artikel 8.1 eller 9 för den berörda kategorin 
och det berörda renrasiga avelsdjuret.

l) Alla tillgängliga resultat från 
avelsvärderingar eller, i brist på sådana, 
individprövningar, inklusive genetiska 
egenheter och defekter hos det renrasiga 
avelsdjuret, dess föräldrar samt far- och 
morföräldrar enligt kraven i det 
avelsprogram som godkänts i enlighet med 
artikel 8.1 eller 9 för den berörda kategorin 
och det berörda renrasiga avelsdjuret.

Or. fr

Motivering

Att ha med all information om avelsprogrammet överbelastar härstamningen utan att ge 
något egentligt mervärde. Man bör begränsa omfattningen till relevant och kortfattad 
information från tillgängliga resultat från avelsvärderingar.
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MOTIVERING

EU:s avelstekniska lagstiftning syftar till att främja den fria handeln inom EU och att 
underlätta importen av avelsdjur och avelsmaterial, samtidigt som man garanterar 
avelsprogrammen för raser och bevarandeprogrammen för de genetiska resurser som finns i 
Europa.

Uppfödning av produktionsdjur, särskilt sådana som har fastställda speciella genetiska 
särdrag, bidrar inte bara till ekonomisk och social utveckling i det område där uppfödningen 
sker utan utgör också en av pelarna för EU:s tryggade livsmedelsförsörjning.

Kommissionen vill samla alla direktiv med avelstekniska bestämmelser för olika arter i en 
enda rättsakt, i form av föreliggande förordning, för att på så sätt åstadkomma en verklig inre 
marknad på det här området. Det bör dock understrykas att kommissionen går utöver målet att 
omstrukturera och förenkla texter. Den föreslår i själva verket en harmoniserad strukturering 
av djuraveln som kommer att ha en icke försumbar effekt på den europeiska djuravelssektorn. 
Föredraganden stöder detta allmänna tillvägagångssätt, men anser samtidigt att vissa punkter 
bör preciseras eller omprövas.

För det första vill föredraganden lägga till eller precisera vissa definitioner. Särskilt 
begreppen ”ras” och ”avelsprogram” saknar definition trots att de är centrala begrepp i 
förordningen.

Strävan efter konkurrenskraft, som bland annat gör det möjligt för de stora europeiska raserna 
att gå på export, får dock inte tillåtas äventyra de lokala raserna (vissa med mycket små 
populationer), som är en viktig del av den genetiska mångfalden i Europa. Föredraganden har 
försökt säkerställa denna balans i hela texten. I första hand artiklarna 5 och 9 har ändrats i 
enlighet med detta.

Styrningen av djuraveln är för närvarande i händerna på rasorganisationer och 
avelsverksamheter. Dessa ska uppfylla särskilda kriterier för att erkännas av den behöriga 
myndigheten. Deras avelsprogram ska dessutom godkännas av den behöriga myndigheten. 
Föredraganden stöder detta tillvägagångssätt, som möjliggör en effektiv strukturering av de 
europeiska raserna, eftersom komplexiteten och konkurrensen ökar på världsmarknaden. Man 
bör säkerställa erkännande- och godkännandeförfarandena, vilket är syftet med ett antal 
ändringsförslag, framför allt ändringsförslagen till kapitel II. Det är dessutom viktigt att man 
beaktar den verkliga situationen, vilket är syftet med vissa ändringsförslag som avser att ge 
större flexibilitet i fråga om rasorganisationers rättsliga status, deras möjligheter att lägga ut 
en del av sin verksamhet på tredjepartsorgan och deras interna organisation i förhållande till 
uppfödarna.

Avseende uppfödarnas rättigheter och skyldigheter önskar föredraganden få dessa 
bestämmelser i balans igen. Den nationella lagstiftningen tycks för vissa punkter vara fullt 
tillräcklig för att ge uppfödarna möjlighet att stärka sin ställning gentemot rasorganisationer 
och avelsverksamheter. Detta är förklaringen till att vissa bestämmelser som har ansetts gå för 
långt, särskilt bestämmelserna om överklagandesystemet (artiklarna 11–14), har strukits helt.

Bestämmelserna om offentliga kontroller behöver förenklas och begränsas till vad som är 
lämpligt för att säkerställa att tredjeländer respekterar europeiska standarder. 

Föredraganden anser för övrigt att kommissionen har föreslagit alltför många delegerade akter 
med alltför stor räckvidd, och att en drastisk minskning är nödvändig. De delegerade akterna 
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får framför allt inte avse centrala bestämmelser, såsom bestämmelserna om erkännande av 
rasorganisationer och avelsverksamheter, godkännande av avelsprogram, förande av 
stamböcker och införande i förordningen av nya arter.

Föredraganden anser också att hästdjur inte kan behandlas inom ramen för förordningen på 
samma sätt som de andra arterna, på grund av deras speciella stamböcker. Sätet för deras 
organisation ligger visserligen i EU, men de stora hästraserna organiseras på det 
internationella planet, vilket inte bör ifrågasättas. Europa är idag världsledande när det gäller 
produktion av hästdjur. Man bör bevara mångfalden och den kvalitet som garanteras genom 
stamböckerna.

Slutligen vill föredraganden framhålla det viktiga arbete som görs av ICAR (Internationella 
kommittén för djurregistrering) vad gäller identifieringsmetoder, regler för individprövning 
och avelsvärdering av produktionsdjur. ICAR bör uttryckligen utses till referensorgan vid 
utarbetandet av avelsteknisk lagstiftning, med tanke på den kompetens som finns inom 
organisationen.


