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LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan unionin eläinjalostuslainsäädännöllä pyritään edistämään jalostuseläinten ja niiden 

geneettisen materiaalin vapaata kauppaa unionin sisällä ja helpottamaan niiden maahantuontia 

takaamalla samalla geenivarojen jalostus- ja säilyttämisohjelmien ja kaikkien Euroopan 

nykyisten rotujen kestävyys. 

Tuotantoeläinten kasvatus – etenkin niiden, joiden geneettiset erityisominaisuudet on todettu 

– ei vaikuta pelkästään niiden kasvatusalueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen vaan 

toimii myös yhtenä unionin elintarviketurvan tukipylväänä. 

Pyrkimys kilpailukyvyn parantamiseen, mikä mahdollistaa suurten eurooppalaisten rotujen 

viennin kolmansiin maihin, ei saa kuitenkaan vaarantaa paikallisia rotuja, joista osa on hyvin 

pienilukuisia, sillä ne ovat tärkeä osa geneettistä monimuotoisuutta Euroopassa. Valmistelija 

toivoo, että tämä tasapaino säilytetään asetusehdotuksen koko sisällössä. 

Komissio on halunnut koota eri lajien eläinjalostuslainsäädäntöjä koskevat direktiivit yhdeksi 

lainsäädäntökokonaisuudeksi tämän asetuksen muodossa. Näin saataisiin valmiiksi tämän 

alan yhtenäismarkkinat. Valmistelija tukee tätä hanketta, mutta tiettyjä säännöksiä on silti 

korjattava edellisessä kappaleessa esitetyn tavoitteen mukaisesti. 

Tiettyjä käsitteitä ei ole määritelty, vaikka ne ovat avainasemassa tämän asetuksen 

tulkinnassa. Näitä ovat käsitteet ”rotu”, ”jalostusohjelma”, ”säilyttämisohjelma” ja ”rodun 

säilymisen tai geneettisen monimuotoisuuden vaarantaminen”. Valmistelija haluaa lisätä ne 

lausuntoon. 

Lisäksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia 5–9 artiklaa on täydennetty siten, 

että otetaan huomioon kaikki tilanteet, jotka voivat vaarantaa Euroopassa kasvatettavan 

paikallisen rodun. 

Lisäksi valmistelija katsoo, että hevosia ei voida kohdella tässä asetuksessa samalla tavoin 

kuin muita eläinlajeja niiden kantakirjojen (stud books) erityispiirteiden vuoksi. Vaikka 

Euroopan unionille on kunnia-asia, että suurten hevosrotujen kantakirjojen organisaation 

päätoimipaikka on unionissa, rodut on organisoitu kansainvälisellä tasolla, eikä tätä asiaa saa 

asettaa kyseenalaiseksi. Eurooppa on tällä hetkellä hevostuotannon johdossa 

maailmanlaajuisesti. On säilytettävä kantakirjojen monimuotoisuus ja korkeatasoisuus. 

Lopuksi valmistelija haluaa muistuttaa, kuinka tärkeää on ICARin (International Committee 

for Animal Recording, kansainvälinen kotieläinten tuotosseurantakomitea) työ, mitä tulee 

tuotantoeläinten tunnistusmenetelmiin, yksilötulosten testausta koskeviin sääntöihin ja 

jalostusarvon arviointiin. On selväsanaisesti nimettävä ICAR eläinjalostuslainsäädännön 

kehityksen vertailuelimeksi aloilla, joilla se on toimivaltainen. 
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TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 

hevoseläinten jalostus ja vähemmässä 

määrin muiden eläinlajien jalostus on 

merkittävässä asemassa unionin 

maataloudessa ja tulonlähde 

maatalousyhteisölle. Näiden eläinlajien 

jalostusta edistetään parhaiten, jos 

käytetään puhdasrotuisia jalostuseläimiä tai 

risteytettyjä jalostussikoja, jotka on 

rekisteröity geneettisesti 

korkealuokkaisiksi. 

(1) Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 

hevoseläinten jalostus tuotantoeläiminä ja 

vähemmässä määrin muiden eläinlajien 

jalostus on strategisessa asemassa unionin 

maataloudessa taloudellisesti ja 

sosiaalisesti. Tällainen 

maataloustoiminta, joka osaltaan 

myötävaikuttaa unionin 

elintarviketurvaan, on tulonlähde 

maatalousyhteisölle. Näiden eläinlajien 

jalostusta edistetään parhaiten, jos 

käytetään puhdasrotuisia jalostuseläimiä tai 

risteytettyjä jalostussikoja, jotka on 

rekisteröity geneettisesti 

korkealuokkaisiksi. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Pyrkimys kilpailukyvyn 

parantamiseen ei kuitenkaan saa johtaa 

sellaisten rotujen häviämiseen, joiden 

ominaisuudet ovat mukautuneet tiettyihin 

biofyysisiin ympäristöihin. Jos eläinten 

lukumäärä ei ole riittävä, paikalliset rodut 

voivat olla uhattuina, mikä merkitsisi 

geneettisen monimuotoisuuden 

vähenemistä. 
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Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Eläinten terveys ja hyvinvointi, 

mukaan luettuna elävien eläinten 

kuljetusolosuhteet, ovat huolenaiheita, 

jotka kaikkien eläinjalostusalan 

toimijoiden on otettava huomioon 

erityisesti rotujen geneettisen 

parantamisen yhteydessä. Komission olisi 

näin ollen varmistettava, että nämä 

huolenaiheet otetaan asianmukaisesti 

huomioon delegoiduissa säädöksissä ja 

täytäntöönpanosäädöksissä, joita 

annetaan tämän asetuksen panemiseksi 

tehokkaasti täytäntöön.  

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Termi ”rotu” olisi kuitenkin 

pidettävä määrittelemättömänä 

oikeudellisena käsitteenä, jotta 

jalostusjärjestöt voivat kuvata geneettisesti 

riittävän yhdenmukaista eläinryhmää, 

jota ne pitävät muista saman lajin 

eläimistä erillisenä, ja merkitä ne 

kantakirjoihin maininnalla niiden 

tiedossa olevista esivanhemmista, jotta 

niiden perityt ominaisuudet voidaan 

vahvistetun jalostusohjelman puitteissa 

säilyttää lisääntymisen, vaihdon ja 

valinnan kautta. 

Poistetaan.  

Perustelu 

Rodun käsitettä, joka mainitaan useasti tässä asetuksessa, ei ole määritelty. 

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä valmistelija ehdottaa sen määritelmää.  
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Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

tarjoamien palvelujen laatu ja tapa, jolla ne 

arvioivat ja luokittelevat eläimiä, 

vaikuttavat jalostuseläinten arvoon 

markkinoilla. Tätä varten olisi annettava 

sääntöjä jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

tunnustamisesta yhdenmukaistettujen 

unionin kriteereiden perusteella ja 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamasta 

jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

valvonnasta, jotta voidaan varmistaa, että 

niiden vahvistamat säännöt eivät luo eroja 

jalostusohjelmien ja -standardien välille ja 

saa näin aikaan unionin sisäisen kaupan 

teknisiä esteitä. 

(16) Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

tarjoamien palvelujen laatu ja tapa, jolla ne 

arvioivat ja luokittelevat eläimiä, 

määrittävät eläimen yksilötulosten tason 

ja vaikuttavat jalostuseläinten arvoon 

markkinoilla. Tätä varten olisi annettava 

sääntöjä jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

tunnustamisesta yhdenmukaistettujen 

unionin kriteereiden perusteella ja 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamasta 

jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

valvonnasta, jotta voidaan varmistaa, että 

niiden vahvistamat säännöt eivät luo eroja 

jalostusohjelmien ja -standardien välille ja 

saa näin aikaan unionin sisäisen kaupan 

teknisiä esteitä. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) Geenivarojen saannista ja 

saatavuudesta sekä niiden käytöstä 

saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja 

tasapuolisesta jaosta tehdyn, biologista 

monimuotoisuutta koskevaan 

yleissopimukseen liittyvän Nagoyan 

pöytäkirjan tavoitteita ovat biologisen 

monimuotoisuuden suojelu, sen osien 

kestävä käyttö sekä geenivarojen käytöstä 

saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja 

tasapuolinen jako, johon kuuluu myös 

asianmukainen geenivarojen saanti ja 



 

AD\1046492FI.doc 7/36 PE541.295v02-00 

 FI 

asiaankuuluvan teknologian siirto, ottaen 

huomioon kaikki näihin varoihin ja 

teknologiaan kuuluvat oikeudet, sekä 

asianmukainen rahoitus. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Yksilötulosten testausta ja 

jalostusarvon arviointia voivat suorittaa 

jalostusjärjestön tai -toimijan nimeämät 

laitokset. Nimettyjen laitosten on tehtävä 

yhteistyötä komission nimeämien 

Euroopan unionin vertailukeskusten 

kanssa. Sen vuoksi komissiolle olisi 

annettava valta nimetä 

täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 

unionin vertailukeskukset ja tarvittava 

valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 

joissa kuvataan näiden keskusten 

velvollisuudet ja tehtävät, tarvittaessa 

muuttamalla liitettä IV. Nämä 

vertailukeskukset ovat oikeutettuja unionin 

tukeen tietyistä eläinlääkintäalan 

kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 

2009 tehdyn neuvoston päätöksen 

2009/470/EY15 mukaisesti. Puhdasrotuisten 

jalostusnautojen tapauksessa 

jalostusjärjestön suorittamassa 

yksilötulosten testauksessa ja jalostusarvon 

arvioinnissa avustaa tällä hetkellä Interbull 

Centre, Euroopan unionin vertailukeskus, 

joka nimettiin puhdasrotuisten 

jalostusnautojen testausmenetelmien ja 

tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa 

yhteistyöosapuolena toimivan 

vertailuaseman nimeämisestä 23 päivänä 

heinäkuuta 1996 tehdyllä neuvoston 

päätöksellä 96/463/EY16. 

 

(34) Yksilötulosten testausta ja 

jalostusarvon arviointia voivat suorittaa 

jalostusjärjestön tai -toimijan nimeämät 

laitokset. Nimettyjen laitosten on tehtävä 

yhteistyötä komission nimeämien 

Euroopan unionin vertailukeskusten 

kanssa. Sen vuoksi komissiolle olisi 

annettava valta nimetä 

täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 

unionin vertailukeskukset ja tarvittava 

valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 

joissa kuvataan näiden keskusten 

velvollisuudet ja tehtävät, tarvittaessa 

muuttamalla liitettä IV. Nämä 

vertailukeskukset ovat oikeutettuja unionin 

tukeen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/201415 

mukaisesti. Puhdasrotuisten 

jalostusnautojen tapauksessa 

jalostusjärjestön suorittamassa 

yksilötulosten testauksessa ja jalostusarvon 

arvioinnissa avustaa tällä hetkellä Interbull 

Centre, joka on kansainvälisen 

kotieläinten tuotosseurantakomitean 

(ICAR) pysyvä alakomitea ja joka 

nimettiin puhdasrotuisten jalostusnautojen 

testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin 

yhdenmukaistamisessa 

yhteistyöosapuolena toimivaksi 

vertailuasemaksi neuvoston 

päätöksellä 96/463/EY16. 

__________________ __________________ 
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15 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30. 15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 

päivänä toukokuuta 2014, 

elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja 

eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen 

ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien 

menojen hallinnointia koskevista 

säännöksistä, neuvoston direktiivien 

98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 

882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä 

neuvoston päätösten 66/399/ETY, 

76/894/ETY ja 2009/470/EY 

kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 

1). 

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

 

 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jalostus- ja polveutumissäännöt 

jalostuseläimillä ja niiden siemennesteellä, 

munasoluilla ja alkioilla käytävää kauppaa 

ja niiden unioniin tuontia varten; 

a) jalostus- ja polveutumissäännöt 

eläinjalostuksen ylläpitämiseksi ja 

kehittämiseksi sekä jalostuseläimillä ja 

niiden siemennesteellä, munasoluilla ja 

alkioilla käytävää kauppaa ja niiden 

unioniin tuontia varten; 

Perustelu 

Tarkistus on sopusoinnussa tarkistuksen esittäjän ehdottaman uuden johdanto-osan 

2 a kappaleen kanssa. Sääntöjen tavoitteena on myös eläinrotujen säilyttäminen ja 

kehittäminen siten, että pyritään sekä säilyttämään kotoperäiset rodut ja biologinen 

monimuotoisuus että vahvistamaan kyseisten rotujen myönteisiä ominaispiirteitä. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) nautaeläimiin (Bos taurus ja Bubalus 

bubalis), sikaeläimiin (Sus scrofa), 

lammaseläimiin (Ovis aries) ja 

vuohieläimiin (Capra hircus) kuuluvia 

kotielämiä; 

i) nautaeläimiin (Bos taurus, Bos indicus ja 

Bubalus bubalis), sikaeläimiin (Sus scrofa), 

lammaseläimiin (Ovis aries) ja 

vuohieläimiin (Capra hircus) kuuluvia 

kotieläimiä; 

 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) ’rodulla’ geneettisesti riittävän 

yhdenmukaista eläinryhmää, jotta yksi tai 

useampi jalostajaryhmä voi pitää sitä 

muista saman lajin eläimistä erillisenä ja 

sopia sen merkitsemisestä kantakirjoihin 

mainiten kyseisten eläinten tiedossa olevat 

esivanhemmat, jotta niiden perityt 

ominaisuudet voidaan vahvistetun 

jalostusohjelman puitteissa säilyttää 

lisääntymisen, vaihdon ja valinnan 

tarkoituksia varten; 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ’jalostustoimijalla’ mitä tahansa 

jalostusorganisaatiota, jalostajien 

yhdistystä tai yksityistä yritystä, jonka 

jonkin jäsenvaltion toimivaltainen 

e) ’risteyttäjäyrityksellä’ mitä tahansa 

jalostusorganisaatiota, jalostajien 

yhdistystä tai yksityistä yritystä, jonka 

jonkin jäsenvaltion toimivaltainen 
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viranomainen tunnustaa 4 artiklan 2 

kohdan mukaisesti jalostusohjelmien 

toteuttamista varten sellaisilla risteytetyillä 

jalostussioilla, jotka on kirjattu tällaisen 

järjestön tai yhdistyksen ylläpitämiin tai 

perustamiin jalostusrekistereihin; 

viranomainen tunnustaa 4 artiklan 2 

kohdan mukaisesti jalostusohjelmien 

toteuttamista varten sellaisilla risteytetyillä 

jalostussioilla, jotka on kirjattu tällaisen 

järjestön tai yhdistyksen ylläpitämiin tai 

perustamiin risteytysrekistereihin; 

 

 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) ’jalostusohjelmalla’ kaikkia jalostus- 

ja/tai parantamis- ja/tai 

säilyttämisohjelmia, joita jalostusjärjestöt 

tai -yritykset toteuttavat ja joiden on 

täytettävä liitteessä I olevassa 2 osassa 

vahvistetut vähimmäisvaatimukset 

saadakseen toimivaltaisen viranomaisen 

hyväksynnän; 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – i alakohta – ii alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun 

lajin kotieläintä, joka on peräisin saman 

rodun kantakirjan pääosastoon merkityistä 

vanhemmista ja joka on merkitty tai 

rekisteröity ja merkittävissä tällaisen 

kantakirjan pääosastoon 19 artiklan 

mukaisesti; 

ii) a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun 

lajin kotieläintä, joka on peräisin saman 

rodun kantakirjan pääosastoon merkityistä 

vanhemmista ja joka on merkitty tai 

rekisteröity ja merkittävissä tällaisen 

kantakirjan pääosastoon 19 artiklan 

mukaisesti, ruunat mukaan luettuina; 

Perustelu 

Nykyinen määritelmä, joka käsittää vain jalostuseläimet, ei vastaa hevosten kantakirjojen 

erityispiirteitä, sillä niihin kirjataan eläimet jo niiden syntyessä riippumatta siitä, tuleeko 

niistä jalostuseläimiä vai ei. Tämä koskee erityisesti ruunia ja niiden luokittelua 

”rekisteröidyiksi hevoseläimiksi”. 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – j alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) ’risteytetyllä jalostussialla’ 

jalostusrekisteriin kirjattua sikaeläintä, 

joka on tuotettu tarkoituksellisesti 

risteyttämällä 

j) ’risteytetyllä jalostussialla’ 

risteytysrekisteriin kirjattua sikaeläintä, 

joka on tuotettu tarkoituksellisesti 

risteyttämällä: 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – j a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 j a) ’linjalla’ tietyn rodun puhdasrotuisten 

eläinten geneettisesti rajattua 

osapopulaatiota; 

Perustelu 

Jos DNA-näytettä ryhdyttäisiin ottamaan, näytteen tiedot voisivat kulkea jalostuseläintä 

koskevien asiakirjojen mukana eläimen koko elinajan ja niitä voitaisiin käyttää, jos eläimen 

tunnistamisen yhteydessä ilmenisi kiistoja tai ongelmia. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – o alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

o) ’arvolla’ jalostuseläimen mitattavissa 

olevia perinnöllisiä ominaisuuksia; 

o) ’arvolla’ arviota eläimen genotyypin 

odotetusta vaikutuksesta sen jälkeläisten 

tiettyyn ominaispiirteeseen; 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – y a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 y a) ’kloonatulla eläimellä’ eläintä, joka 

on tuotettu suvuttomalla, keinotekoisella 

lisääntymismenetelmällä geneettisesti 

identtisen tai lähes identtisen 

jäljennöksen tuottamiseksi yksittäisestä 

eläimestä; 

Perustelu 

Tarkistus liittyy 33 ja 40 artiklaa sekä liitettä V koskeviin tarkistuksiin. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – y b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 y b) ’kloonatun eläimen jälkeläisellä’ 

eläintä, joka on tuotettu suvullisella 

lisääntymismenetelmällä siten, että 

vähintään toinen kantavanhemmista on 

kloonattu eläin. 

Perustelu 

Tarkistus liittyy 33 ja 40 artiklaa sekä liitettä V koskeviin tarkistuksiin. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan b 

alakohdassa säädetään, toimivaltainen 

viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta 

jalostusjärjestöä, joka täyttää liitteessä I 

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa säädetään, toimivaltainen 

viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta 

jalostusjärjestöä, joka täyttää liitteessä I 
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olevan 1 osan vaatimukset, jos kyseisen 

jalostusjärjestön jalostusohjelma 

vaarantaisi sellaisten puhdasrotuisten 

jalostuseläinten säilymisen tai geneettisen 

monimuotoisuuden, jotka on merkitty tai 

rekisteröity ja merkittävissä kantakirjaan, 

jonka kyseisessä jäsenvaltiossa jo 

tunnustettu jalostusjärjestö on perustanut 

kyseistä rotua varten. 

olevan 1 osan vaatimukset, jos kyseisen 

jalostusjärjestön jalostusohjelma 

vaarantaisi 

 – sellaisten puhdasrotuisten 

jalostuseläinten säilymisen tai geneettisen 

monimuotoisuuden, jotka on merkitty tai 

rekisteröity ja merkittävissä kantakirjaan, 

jonka kyseisessä jäsenvaltiossa jo 

tunnustettu jalostusjärjestö on perustanut 

kyseistä rotua varten, mikä vähentäisi 

sukusiitosten lisäämisen valvonnan ja 

geneettisten anomalioiden hallinnan 

tehokkuutta, johtuen rodun geeniperimää 

koskevan koordinoidun hallinnan ja 

tiedonvaihdon puutteesta; 

 – tunnustetun ja samaa rotua varten 

perustetun elimen parantamisohjelman 

tehokkaan täytäntöönpanon, mikä 

aiheuttaisi tehokkuuden merkittävän 

vähenemisen odotetun geneettisen 

edistyksen kannalta;  

 – luonnon monimuotoisuuden 

säilyttämistä koskevien Nagoyan 

pöytäkirjan ja biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen tavoitteiden 

saavuttamisen tai 

 – vuoteen 2020 ulottuvan biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n 

strategian tavoitteet. 

Perustelu 

On täydennettävä säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuuksia kieltäytyä tunnustamasta 

jalostusjärjestöjä, jotta vältetään jalostusjärjestöjen määrän moninkertaistuminen saman 

rodun osalta tietyllä alueella, mikä johtaisi käyttäjien silmissä epäselvyyksiin. 

 



 

PE541.295v02-00 14/36 AD\1046492FI.doc 

FI 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) mahdolliset häiriöt ja heikentyminen, 

joita aiheuttaisi sellaisen jalostusjärjestön 

tunnustaminen, joka rekisteröisi samoja 

jalostuseläimiä, jotka jo tunnustettu 

järjestö on rekisteröinyt. 

 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jalostusjärjestö tai risteyttäjäyritys ei 

voi toteuttaa omaa jalostusohjelmaa, ellei 

toimivaltainen viranomainen ole 

hyväksynyt ohjelmaa 1 kohdan 

mukaisesti. 

Perustelu 

Kohta lisättiin sen selkiyttämiseksi, että jalostusjärjestön tai risteyttäjäyrityksen toiminnan 

edellytyksenä on jalostusohjelman hyväksyminen eikä näitä kahta asiaa voi käsitellä erikseen. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu 

toimivaltainen viranomainen voi antaa 

jalostusjärjestöille ja -toimijoille luvan 
ulkoistaa kantakirjan tai jalostusrekisterin 

teknisen hallinnoinnin ja muut 

jalostusohjelman erityiset osat kolmannelle 

osapuolelle, edellyttäen että 

2. Jalostusjärjestöt ja -toimijat voivat 

ulkoistaa kantakirjan tai jalostusrekisterin 

teknisen hallinnoinnin ja muut 

jalostusohjelman erityiset osat kolmannelle 

osapuolelle, edellyttäen että 
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Perustelu 

Olisi jätettävä jalostusjärjestöjen harkinnan varaan, ulkoistetaanko kantakirjan tai 

jalostusrekisterin hallinnointi ja tietyt muut jalostusohjelman osat vai ei.  

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos jalostusjärjestöt ja -toimijat päättävät 

käyttää ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettua mahdollisuutta, niiden on 

ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 

viranomaiselle. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I 

olevassa 2 osassa ja puhdasrotuisten 

hevosten osalta 3 osassa tarkoitettujen 

jalostusohjelmien hyväksymistä koskevien 

vaatimusten muutoksia, jotta voidaan ottaa 

huomioon jalostusjärjestöjen ja 

-toimijoiden toteuttamien 

jalostusohjelmien monimuotoisuus. 

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I 

olevassa 2 osassa ja puhdasrotuisten 

hevosten osalta 3 osassa tarkoitettujen 

jalostusohjelmien hyväksymistä koskevien 

vaatimusten täsmennyksiä, jotta voidaan 

ottaa huomioon jalostusjärjestöjen ja 

-toimijoiden toteuttamien 

jalostusohjelmien monimuotoisuus. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) toimittaa a alakohdassa tarkoitetulle 

toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä 

b) toimittaa a alakohdassa tarkoitetulle 

toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä 
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edellä mainitun ilmoituksen kanssa 

jäljennöksen 8 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetusta jalostusohjelman 

hyväksymistä koskevasta hakemuksesta. 

edellä mainitun ilmoituksen kanssa 

jäljennöksen 8 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetusta jalostusohjelman 

hyväksymistä koskevasta hakemuksesta 

a alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen 

viranomaisen kansallisella kielellä. 

 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) uuden jalostusohjelman hyväksyminen 

hajauttaisi kyseisessä jäsenvaltiossa 

käytettävissä olevaa puhdasrotuisten 

jalostuseläinten populaatiota siinä määrin, 

että kyseisen rodun säilyminen tai 

geneettinen monimuotoisuus vaarantuisi. 

b) uuden jalostusohjelman hyväksyminen 

hajauttaisi kyseisessä jäsenvaltiossa 

käytettävissä olevaa puhdasrotuisten 

jalostuseläinten populaatiota siinä määrin, 

että 

 i) säilyttämisohjelmien kohdalla 

uhattuina olisivat sellaisten 

puhdasrotuisten jalostuseläinten 

säilyminen tai geneettinen 

monimuotoisuus, jotka on merkitty tai 

rekisteröity ja merkittävissä kantakirjaan, 

jonka kyseisessä jäsenvaltiossa jo 

tunnustettu jalostusjärjestö on perustanut 

kyseistä rotua varten, mikä vähentäisi 

sukusiitosten lisäämisen valvonnan ja 

geneettisten anomalioiden hallinnan 

tehokkuutta johtuen rodun geeniperimää 

koskevan koordinoidun hallinnan ja 

tiedonvaihdon puutteesta; tai 

 ii) geneettistä parantamista koskevien 

ohjelmien kohdalla, ja sanotun 

vaikuttamatta 18 artiklan soveltamiseen, 

hyväksymisen seurauksena olisi odotetun 

geneettisen edistyksen, sukusiitosten 

lisäämisen valvonnan ja geneettisten 

anomalioiden hallinnan tehokkuuden 

väheneminen, johtuen rodun 

geeniperimää koskevan koordinoidun 

hallinnan ja tiedonvaihdon puutteesta, tai 

sellaisten jalostusta koskevien 
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suuntaviivojen hyväksyminen, jotka 

eroavat kyseisessä jäsenvaltiossa kyseistä 

rotua varten määritellyistä 

ominaisuuksista tai ovat niiden kanssa 

yhteensopimattomia. 

 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jalostajat, jotka siirtävät eläimiään 

sen maantieteellisen alueen ulkopuolelle, 

jossa jalostusjärjestön tai 

risteyttäjäyrityksen hallinnoima 

jalostusohjelma on hyväksytty, voivat 

merkitä tai rekisteröidä eläimensä 

kyseisen jalostusjärjestön tai 

risteyttäjäyrityksen pitämään 

kantakirjaan tai risteytysrekisteriin 19 ja 

24 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle 71 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat muutoksia 

liitteessä II olevan 1 osan III luvussa 

asetettuihin edellytyksiin eläinten 

merkitsemiseksi kantakirjan lisäosastoihin. 

2. Siirretään komissiolle 71 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat täsmennyksiä 

liitteessä II olevan 1 osan III luvussa 

asetettuihin edellytyksiin eläinten 

merkitsemiseksi kantakirjan lisäosastoihin. 
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Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jalostusjärjestöt eivät saa muilla 

jalostukseen tai polveutumiseen liittyvillä 

perusteilla kuin niillä, jotka johtuvat 19 

artiklan soveltamisesta, jättää käyttämättä 

kantakirjansa pääosastoon merkittyjä 

puhdasrotuisia jalostuseläimiä jalostukseen 

seuraavilla lisääntymismenetelmillä: 

1. Jalostusjärjestöt eivät saa muilla 

jalostukseen tai polveutumiseen liittyvillä 

perusteilla kuin niillä, jotka johtuvat 19 ja 

27 artiklan soveltamisesta, jättää 

käyttämättä kantakirjansa pääosastoon 

merkittyjä puhdasrotuisia jalostuseläimiä 

jalostukseen seuraavilla 

lisääntymismenetelmillä: 

 

 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Poikkeuksena 1 kohtaan sellaiset 

jalostusjärjestöt, jotka ylläpitävät 

puhdasrotuisten jalostushevosten 

kantakirjaa, voivat jalostusohjelmiinsa 

liittyvissä tarkoituksissa tai 

puhdasrotuisen rodun geneettisen 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 

rajoittaa yhden tai useamman 1 kohdassa 

tarkoitetun jalostustekniikan käyttöä 

sellaisten puhdasrotuisten 

jalostuseläinten jalostamiseen, jotka on 

merkitty kantakirjan pääosastoon, tai 

kieltää käytön. 

 

 

Tarkistus  31 
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Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jalostusjärjestöjen on edellytettävä, että 

puhdasrotuiset jalostusnaudat ja 

lypsykarjarotuihin kuuluvat urospuoliset 

puhdasrotuiset jalostuslampaat ja -vuohet 
tunnistetaan niiden veriryhmän analyysin 

perusteella tai muulla asianmukaisella 

menetelmällä, joka tarjoaa vähintään 

samanasteisen varmuuden, kun näitä 

eläimiä käytetään 

1. Jalostusjärjestöjen on edellytettävä, että 

puhdasrotuiset jalostusnaudat, -lampaat ja 

-vuohet tunnistetaan niiden veriryhmän 

analyysin perusteella, yhden nukleotidin 

polymorfismien (engl. SNP) 

analysoinnilla, mikrosatelliittianalyysillä 
tai DNA-näytteen analysoinnilla tai 

muulla asianmukaisella menetelmällä, joka 

tarjoaa vähintään samanasteisen 

varmuuden, kun näitä eläimiä käytetään 

Perustelu 

Myös SNP-analyysi ja mikrosatelliittianalyysi on merkittävä viitemenetelmien joukkoon. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio perustaa 

tunnistamismenetelmien kehityksen 

ICARin ja ISAGin (International Society 

of Animal Genetics, kansainvälisen 

eläingenetiikan liitto) tekemään työhön. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio voi jäsenvaltion tai kyseisen 

lajin puhdasrotuisten eläinten 

jalostusjärjestöjen eurooppalaisen 

yhdistyksen pyynnöstä hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksin puhdasrotuisten 

1. Komissio voi jäsenvaltion tai kyseisen 

lajin puhdasrotuisten eläinten 

jalostusjärjestöjen eurooppalaisen 

yhdistyksen pyynnöstä hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksin puhdasrotuisten 
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jalostusnautojen ja lypsykarjarotuihin 

kuuluvien urospuolisten puhdasrotuisten 

jalostuslampaiden ja -vuohien 

tunnistamisen varmistamiseksi menetelmiä, 

jotka tarjoavat vähintään samantasoisen 

varmuuden kuin näiden puhdasrotuisten 

jalostuseläinten veriryhmän analysointi, 

ottaen huomioon tekninen edistys ja 31 

artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 

vertailukeskusten suositukset. 

jalostusnautojen ja lypsykarjarotuihin 

kuuluvien urospuolisten puhdasrotuisten 

jalostuslampaiden ja -vuohien 

tunnistamisen varmistamiseksi menetelmiä, 

jotka tarjoavat vähintään samantasoisen 

varmuuden kuin näiden puhdasrotuisten 

jalostuseläinten veriryhmän analysointi, 

ottaen huomioon teknisen edistyksen 

tunnistamismenetelmissä ICARin ja 

ISAGin tekemän työn perusteella ja 31 

artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 

vertailukeskusten suositukset. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 

mukaisesti hyväksytyssä 

jalostusohjelmassa edellytetään 

yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 

arviointia puhdasrotuisten jalostushevosten 

kantakirjaan luokittelemista varten ja 

urospuolisten jalostushevosten ja niiden 

siemennesteen jalostukseen hyväksymistä 

varten, jalostusjärjestöjen on varmistettava, 

että tällainen yksilötulosten testaus ja 

jalostusarvon arviointi tehdään sääntöjen 

mukaisesti, jotka vahvistetaan liitteessä I 

olevassa 

2. Jos 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 

mukaisesti hyväksytyssä 

jalostusohjelmassa edellytetään 

yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 

arviointia puhdasrotuisten jalostushevosten 

kantakirjaan luokittelemista varten ja 

jalostushevosten ja niiden sukusolujen ja 

alkioiden jalostukseen hyväksymistä 

varten, jalostusjärjestöjen on varmistettava, 

että tällainen yksilötulosten testaus ja 

jalostusarvon arviointi tehdään sääntöjen 

mukaisesti, jotka vahvistetaan liitteessä I 

olevassa 

Perustelu 

Mahdollisuus soveltaa yksilötulosten testausta ja jalostusarvon arviointia jalostukseen 

hyväksymistä varten on ulotettava myös jalostustammoihin. Tämä jalostuskeino on olennaisen 

tärkeä tietyille jalostusjärjestöille. 

 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d a) eettiset seikat. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi 13 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetun riippumattoman 

asiantuntijan lausunnon perusteella antaa 

täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaisia 

sääntöjä yksilötulosten testauksesta ja 

jalostusarvon arvioinnista sekä niiden 

tulosten tulkinnasta. 

2. Komissio voi 13 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetun riippumattoman 

asiantuntijan lausunnon perusteella antaa 

täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaisia 

sääntöjä yksilötulosten testauksesta ja 

jalostusarvon arvioinnista sekä niiden 

tulosten tulkinnasta ICARin tekemän työn 

perusteella. 

 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jalostustodistuksissa on joka 

tapauksessa mainittava, jos jalostuseläin 

on kloonattu eläin tai kloonatun eläimen 

jälkeläinen tai jos sukusolut tai alkiot ovat 

peräisin kloonatusta eläimestä tai 

kloonatun eläimen jälkeläisestä. 

Perustelu 

Vuonna 2011 kaikki kolme toimielintä sopivat, että jäljitettävyys on tarpeellinen helposti 

täytäntöönpantava perusvaatimus, joka koskee kaikkia myöhemmin päätettäviä kloonattuja 

eläimiä ja niiden jälkeläisiä koskevia sääntöjä. Viljelijöillä on oltava oikeus tietää, onko 

heidän ostamansa lisäysaineisto peräisin kloonatusta eläimestä tai kloonatun eläimen 

jälkeläisestä. Komissio lupasi jo vuonna 2010 kloonausta koskevassa kertomuksessaan laatia 

jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf, s. 14). 

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf
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Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jalostustodistuksissa on joka 

tapauksessa mainittava, jos jalostuseläin 

on kloonattu eläin tai kloonatun eläimen 

jälkeläinen tai jos sukusolut tai alkiot ovat 

peräisin kloonatusta eläimestä tai 

kloonatun eläimen jälkeläisestä. 

Perustelu 

Vuonna 2011 kaikki kolme toimielintä sopivat, että jäljitettävyys on tarpeellinen helposti 

täytäntöönpantava perusvaatimus, joka koskee kaikkia myöhemmin päätettäviä kloonattuja 

eläimiä ja niiden jälkeläisiä koskevia sääntöjä. Viljelijöillä on oltava oikeus tietää, onko 

heidän ostamansa lisäysaineisto peräisin kloonatusta eläimestä tai kloonatun eläimen 

jälkeläisestä. Komissio lupasi jo vuonna 2010 kloonausta koskevassa kertomuksessaan laatia 

jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf, s. 14). 

 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) tässä asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 

polveutumissääntöjen noudattamisen 

arvioinnin kannalta mahdollisesti 

olennaisten asiakirjojen ja muun aineiston 

tutkiminen; 

c) tässä asetuksessa säädettyjen jalostus- ja 

polveutumissääntöjen noudattamisen 

arvioinnin kannalta mahdollisesti 

olennaisten asiakirjojen, 

jäljitettävyystietojen ja muun aineiston 

tutkiminen; 

 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 2 kohta 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf
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Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 

hallinnolliseen apuun on sisällyttävä 

tarvittaessa jäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen osallistuminen toisen 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

suorittamaan paikalla tehtävään viralliseen 

valvontaan. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

60 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 

1030/2002 säädettyä kaikkien elävien 

eläinten kuljetuksia koskevaa EU:n 

nykyistä kahdeksan tunnin rajoitusta ei 

saa rikkoa missään olosuhteissa. 

Perustelu 

Viljelijöillä on oikeudellinen vastuu varmistaa, että heidän eläimensä kuljetetaan siten, että 

eläimille ei aiheudu vammoja tai tarpeetonta kärsimystä. Tästä huolimatta kuljetuksen aikana 

esiintyy Euroopan komission ja EFSAn todisteiden mukaan useita eläinten hyvinvointiin 

liittyviä ongelmia. Joissakin EU:n jäsenvaltioissa noudattamatta jättämisestä määrättävillä 

vaikutuksilla ei ole lainkaan ennaltaehkäisevää vaikutusta. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 osa – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti 

riippumaton toimivaltaisesta 

viranomaisesta; 

2. oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti 

riippumaton toimivaltaisesta 

viranomaisesta, ilman että tämä 

taloudellisen riippumattomuuden periaate 

kuitenkaan estää viranomaisia 

myöntämästä niille unionin 
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lainsäädännön mukaisia valtion 

avustuksia; 

 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) polveutumisten rekisteröintijärjestelmä 

sellaisten puhdasrotuisten jalostuseläinten 

osalta, jotka on merkitty tai rekisteröity ja 

merkittävissä kantakirjaan, tai sellaisten 

risteytettyjen jalostussikojen osalta, jotka 

on kirjattu jalostusrekisteriin; 

c) polveutumisten ja myös eläinten 

polveutumisten puhdasrotuisuuden asteen 
rekisteröintijärjestelmä sellaisten 

puhdasrotuisten jalostuseläinten osalta, 

jotka on merkitty tai rekisteröity ja 

merkittävissä kantakirjaan, tai sellaisten 

risteytettyjen jalostussikojen osalta, jotka 

on kirjattu jalostusrekisteriin; 

Perustelu 

On tärkeää tukea avoimuutta ja vastuullisuutta koskevia periaatteita, joiden avulla 

varmistetaan, että rodun puhtausaste on selvästi kaikkien asianosaisten tiedossa, minkä 

avulla varmistetaan rodun geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen. 

 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 osa – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) jalostusohjelman tavoitteet ja 

jalostuseläinten valintaa koskevat tarkat 

arviointikriteerit, joihin uuden rodun 

kantakirjan perustamisen tapauksessa on 

sisällyttävä tarkat tiedot olosuhteista, jotka 

oikeuttavat uuden rodun perustamisen; 

d) jalostusohjelman tavoitteet, arvioitavat 

populaatiot ja jalostuseläinten valintaa 

koskevat tarkat arviointikriteerit, joihin 

uuden rodun kantakirjan perustamisen 

tapauksessa on sisällyttävä tarkat tiedot 

olosuhteista, jotka oikeuttavat uuden rodun 

perustamisen; 
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Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 osa – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Mikäli jalostusohjelma on pantava 

täytäntöön säilyttämisohjelman 

muodossa, se on toteutettava ensimmäisen 

alakohdan a–g alakohdan toimenpiteiden 

lisäksi kaikin tarvittavin ja asianmukaisin 

toimenpitein paikan päällä (elävillä 

eläimillä) tai muualla (lisäysaineiston tai 

kudosten säilyttäminen), jotta suojataan 

rodun geeniperimää. 

 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 osa – 1 luku – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) 2 artiklan i alakohdan i alakohdassa 

puhdasrotuisten jalostusnautojen (Bos 

taurus ja Bubalus bubalis), jalostussikojen 

(Sus scrofa), jalostuslampaiden (Ovis aries) 

ja jalostusvuohien (Capra hircus) osalta; 

i) 2 artiklan i alakohdan i alakohdassa 

puhdasrotuisten jalostusnautojen (Bos 

taurus, Bos indicus ja Bubalus bubalis), 

jalostussikojen (Sus scrofa), 

jalostuslampaiden (Ovis aries) ja 

jalostusvuohien (Capra hircus) osalta; 

 

 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 osa – 1 luku – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) 2 artiklan i alakohdan ii alakohdassa 

puhdasrotuisten jalostushevosten (Equus 

caballus ja Equus asinus) osalta; 

ii) 2 artiklan i alakohdan ii alakohdassa 

puhdasrotuisten jalostushevosten (Equus 

caballus ja Equus asinus) osalta. 

Jalostusjärjestö on hyväksynyt sen 

molemmat vanhemmat jalostusta varten;  
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Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 osa – 1 luku – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sen polveutuminen on vahvistettu niiden 

sääntöjen mukaisesti, jotka esitetään 

kantakirjassa 8 artiklan 1 kohdan tai 9 

artiklan mukaisesti hyväksytyn 

jalostusohjelman mukaisesti; 

b) sen polveutuminen sekä sen 

polveutumisen puhdasrotuisuuden aste on 

vahvistettu niiden sääntöjen mukaisesti, 

jotka esitetään kantakirjassa; 

Perustelu 

Polveutumisen hallinnoinnissa noudatetaan kantakirjan sääntöjä, eikä se riipu 

jalostusohjelman toteuttamisesta.  

 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 osa – 1 luku – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jalostusjärjestö, joka merkitsee 

puhdasrotuisen jalostushevosen 

kantakirjaansa, ei saa kieltäytyä 

merkitsemästä tai rekisteröimästä 

merkitsemistarkoituksissa kuohittua oria, 

joka täyttää 1 kohdan b ja c alakohdan 

sekä tarvittaessa d alakohdan 

vaatimukset, jos eläimen vanhemmat on 

merkitty kantakirjan pääosastoon ja 

jalostusjärjestö on hyväksynyt ne 

jalostustarkoituksia varten. 
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Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 1 luku – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jalostusjärjestöjen on suoritettava 

yksilötulosten testauksia puhdasrotuisten 

jalostusnautojen jalostusarvon 

määrittämiseksi käyttäen yhtä tässä luvussa 

esitettyä menetelmää tai näiden 

menetelmien yhdistelmää. 

Jalostusjärjestöjen on suoritettava tai 

annettava kolmannelle osapuolelle 

tehtäväksi suorittaa yksilötulosten 

testauksia puhdasrotuisten jalostusnautojen 

jalostusarvon määrittämiseksi käyttäen 

yhtä tässä luvussa esitettyä menetelmää tai 

näiden menetelmien yhdistelmää. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 1 luku – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yksilötulosten testauksessa on 

noudatettava 31 artiklan 1 kohdassa 

säädetyn asianomaisen Euroopan unionin 

vertailukeskuksen yhteistyössä 

kansainvälisen kotieläinten 

tuotosseurantakomitean (ICAR) kanssa 

vahvistamia sääntöjä ja standardeja. 

Yksilötulosten testauksessa on 

noudatettava 31 artiklan 1 kohdassa 

säädetyn asianomaisen Euroopan unionin 

vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 

kanssa vahvistamia sääntöjä ja standardeja. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 1 luku – 2 jakso 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jalostusjärjestöjen on rekisteröitävä 

maidontuotantotiedot 31 artiklan 1 

kohdassa säädetyn asianomaisen Euroopan 

unionin vertailukeskuksen yhteistyössä 

ICARin kanssa vahvistamien sääntöjen ja 

standardien mukaisesti. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 1 luku – 3 jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Luonteenlaadun, 

rakennearvostelutietojen ja 

taudinkestävyyden sisällyttämistä 

jalostusarvon arviointiin voidaan harkita 

vain, jos tiedot tuotetaan 29 artiklan 1 

kohdassa säädetyn nimetyn laitoksen 

hyväksymän rekisteröintijärjestelmän 

perusteella. 

2. Luonteenlaadun, 

rakennearvostelutietojen ja 

taudinkestävyyden sekä mahdollisten 

muiden uusien ominaisuuksien 
sisällyttämistä jalostusarvon arviointiin 

voidaan harkita vain, jos tiedot tuotetaan 

29 artiklan 1 kohdassa säädetyn nimetyn 

laitoksen hyväksymän 

rekisteröintijärjestelmän perusteella. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jalostuseläimen jalostusarvo lasketaan 

yksittäisen eläimen tai sen sukulaisten 

yksilötulosten testauksen tulosten 

perusteella, ja luottamusta jalostusarvoon 

voidaan vahvistaa genomisilla tiedoilla tai 

muun menetelmän perusteella, jonka 31 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Euroopan 

unionin vertailukeskus on validoinut. 

Jalostuseläimen jalostusarvo lasketaan 

yksittäisen eläimen ja/tai sen sukulaisten 

perimään liittyvien tietojen ja/tai 
yksilötulosten testauksen tulosten ja/tai 

muiden sellaisten tietojen perusteella, 

jotka 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

Euroopan unionin vertailukeskus on 

validoinut. 

Perustelu 

Komission ehdotusta voitaisiin tulkita siten, että siinä kielletään sellaisten sonnien 

jalostukseen hyväksyminen, joilla ei ole tyttäriä tuotannossa. Näitä sonneja kutsutaan 

”genomisiksi” sonneiksi. On kuitenkin turvattava sellaisten sonnien siemennesteen 

markkinoille saattaminen, joista on tehty genominen arviointi. 
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Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jalostusarvon arvioinnissa 

sovellettavien tilastomenetelmien on 

oltava 31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 

asianomaisen Euroopan unionin 

vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 

kanssa vahvistamien sääntöjen ja 

standardien mukaisia, ja niillä on taattava, 

etteivät jalostusarvon arviointiin vaikuta 

ensisijaiset ympäristötekijät tai tietojen 

rakenne. 

3. Jalostusjärjestön on taattava, ettei 

tärkeimpiin ympäristötekijöihin ja tietojen 

rakenteeseen liittyviä vääristymiä esiinny. 

Jalostusjärjestö voi kääntyä 31 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen 

Euroopan unionin vertailukeskuksen 

puoleen, jos se haluaa vedota siihen, että 

sen omat jalostusarvon arviointia 

koskevat tilastomenetelmät ovat 

kansainvälisesti vahvistettujen ja 

tunnustettujen sääntöjen ja standardien 

mukaisia. Jos Euroopan unionin 

vertailukeskukselta pyydetään 

asiantuntijalausuntoa, sen on käsiteltävä 

jalostusjärjestön toimittamat tiedot 

luottamuksellisina. 

Perustelu 

 Komission ehdottama ehdoton velvoite voi hillitä jalostusarvon arviointia koskevaa 

innovointia ja voisi joissakin tapauksissa rikkoa uuden tilastomenetelmän kehittäneen 

jalostusjärjestön liikesalaisuutta.  

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jalostusarvon arvioinnin luotettavuus on 

mitattava määrityskertoimen avulla 31 

artiklan 1 kohdassa säädetyn asianomaisen 

Euroopan unionin vertailukeskuksen 

yhteistyössä ICARin kanssa vahvistamien 

sääntöjen ja standardien mukaisesti. 

Arvioinnin tulosten julkaisemisen 

yhteydessä on ilmoitettava tämä 

luotettavuus sekä arviointipäivä. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Keinosiemennykseen tarkoitetuille 

sonneille, lukuun ottamatta häviämisuhan 

alaisiin rotuihin kuuluvia sonneja, on 

suoritettava jalostusarvon arviointi 6 ja 7 

kohdassa kuvattujen vaadittujen 

ominaisuuksien osalta. Jalostusjärjestön on 

julkaistava nämä jalostusarvot. 

5. Keinosiemennykseen tarkoitetuille 

sonneille, lukuun ottamatta häviämisuhan 

alaisiin rotuihin kuuluvia sonneja, on 

suoritettava jalostusarvon arviointi 

vähintään 6 a ja 7 kohdassa kuvattujen 

vaadittujen ominaisuuksien osalta. 

Jalostusjärjestön on julkaistava nämä 

jalostusarvot kokonaisuudessaan. 

 Jalostusjärjestön on myös julkaistava 

muut olemassa olevat jalostusarvot, jotka 

koskevat keinosiemennykseen 

tarkoitettuja sonneja. 

 Jalostusjärjestön on julkaistava myös 

nykyiset jalostusarvot, jotka koskevat 

astutussonneja samoin kuin 

naaraspuolisia eläimiä. 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 6 kohta – 2 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikkien lypsykarjarotuisten 

keinosiemennykseen tarkoitettujen sonnien 

jalostusarvon arvioinnin 

vähimmäisluotettavuuden on oltava 31 

artiklan 1 kohdassa säädetyn asianomaisen 

Euroopan unionin vertailukeskuksen 

yhteistyössä ICARin kanssa tärkeimpien 

tuotanto-ominaisuuksien arvioimista varten 

vahvistamien sääntöjen ja standardien 

mukaisesti maitotuotosta ja rasva- ja 

proteiinipitoisuutta koskevien 

ominaisuuksien osalta vähintään 0,5, kun 

kaikki jälkeläisiä ja sivusukulaisia 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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koskevat tiedot on otettu huomioon. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 6 kohta – 3 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Genomisesti arvioituja nuoria sonneja, 

joista ei ole jälkeläisten yksilötulostietoja, 

on pidettävä soveltuvina 

keinosiemennykseen, jos niiden genominen 

arviointi on validoitu 31 artiklan 1 

kohdassa säädetyn asianomaisen Euroopan 

unionin vertailukeskuksen yhteistyössä 

ICARin kanssa vahvistamien sääntöjen ja 

standardien mukaisesti 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 7 kohta – 1 alakohta – e alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

e) genominen arviointi tai muu 

mahdollinen menetelmä, mukaan luettuna 

näiden menetelmien yhdistelmä, on 

validoitava 31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 

asianomaisen Euroopan unionin 

vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 

kanssa vahvistamien sääntöjen ja 

standardien mukaisesti. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 7 kohta – 3 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikkien lihakarjarotuisten 

keinosiemennykseen tarkoitettujen sonnien 

jalostusarvon arvioinnin 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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vähimmäisluotettavuuden on oltava 31 

artiklan 1 kohdassa säädetyn asianomaisen 

Euroopan unionin vertailukeskuksen 

yhteistyössä ICARin kanssa tärkeimpien 

tuotanto-ominaisuuksien arviointia varten 

vahvistamien sääntöjen ja standardien 

mukaisesti elopainon kasvua ja lihasten 

kehittyneisyyttä (lihakkuutta) koskevien 

ominaisuuksien osalta vähintään 0,5. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 osa – 2 luku – 7 kohta – 4 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos lasketaan genomisia jalostusarvoja, 

nämä arvot on validoitava kyseisten 

ominaisuuksien osalta 31 artiklan 1 

kohdassa säädetyn asianomaisen Euroopan 

unionin vertailukeskuksen yhteistyössä 

ICARin kanssa vahvistamien sääntöjen ja 

standardien mukaisesti. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 osa – 1 luku – 3 kohta – a alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

a) on ilmoitettava ominaisuudet, jotka 

rekisteröidään ICARin hyväksymien 

periaatteiden mukaisesti, kuten 

maidontuotanto, maidon koostumus tai 

muut merkitykselliset tiedot; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 osa – 1 luku – 3 kohta – b alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) niiden on liityttävä ajanjaksoon, joka 

vastaa ICARin asettamaa standardia 

maidontuotantoeläinten tuottavuuden 

seurantaa varten; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – 2 osa – 1 luku – 1 kohta – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a) tarvittaessa tieto siitä, että kyseessä 

on kloonattu eläin; 

Perustelu 

Vuonna 2011 kaikki kolme toimielintä sopivat, että jäljitettävyys on tarpeellinen helposti 

täytäntöönpantava perusvaatimus, joka koskee kaikkia myöhemmin päätettäviä kloonattuja 

eläimiä ja niiden jälkeläisiä koskevia sääntöjä. Viljelijöillä on oltava oikeus tietää, onko 

heidän ostamansa lisäysaineisto peräisin kloonatusta eläimestä tai kloonatun eläimen 

jälkeläisestä. Komissio lupasi jo vuonna 2010 kloonausta koskevassa kertomuksessaan laatia 

jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf, s. 14). 

 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – 2 osa – 1 luku – 1 kohta – h b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h b) tarvittaessa tieto siitä, että kyseessä 

on kloonatun eläimen jälkeläinen; 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf
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Perustelu 

Vuonna 2011 kaikki kolme toimielintä sopivat, että jäljitettävyys on tarpeellinen helposti 

täytäntöönpantava perusvaatimus, joka koskee kaikkia myöhemmin päätettäviä kloonattuja 

eläimiä ja niiden jälkeläisiä koskevia sääntöjä. Viljelijöillä on oltava oikeus tietää, onko 

heidän ostamansa lisäysaineisto peräisin kloonatusta eläimestä tai kloonatun eläimen 

jälkeläisestä. Komissio lupasi jo vuonna 2010 kloonausta koskevassa kertomuksessaan laatia 

jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf, s. 14.) 

 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – 2 osa – 1 luku – 1 kohta – k alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

k) polveutuminen: k) polveutuminen alla esitetyn mukaisesti 

ja myös eläinten polveutumisen 

puhdasrotuisuuden aste: 

Perustelu 

On tärkeää tukea avoimuutta ja vastuullisuutta koskevia periaatteita, joiden avulla 

varmistetaan, että rodun puhtausaste on selvästi kaikkien asianosaisten tiedossa, minkä 

avulla varmistetaan rodun geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen. 

 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – 3 osa – 1 luku – 1 kohta – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a) tarvittaessa tieto siitä, että kyseessä 

on kloonattu eläin; 

Perustelu 

Vuonna 2011 kaikki kolme toimielintä sopivat, että jäljitettävyys on tarpeellinen helposti 

täytäntöönpantava perusvaatimus, joka koskee kaikkia myöhemmin päätettäviä kloonattuja 

eläimiä ja niiden jälkeläisiä koskevia sääntöjä. Viljelijöillä on oltava oikeus tietää, onko 

heidän ostamansa lisäysaineisto peräisin kloonatusta eläimestä tai kloonatun eläimen 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf
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jälkeläisestä. Komissio lupasi jo vuonna 2010 kloonausta koskevassa kertomuksessaan laatia 

jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf, p. 14). 

 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – 3 osa – 1 luku – 1 kohta – h b alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h b) tarvittaessa tieto siitä, että kyseessä 

on kloonatun eläimen jälkeläinen; 

Perustelu 

Vuonna 2011 kaikki kolme toimielintä sopivat, että jäljitettävyys on tarpeellinen helposti 

täytäntöönpantava perusvaatimus, joka koskee kaikkia myöhemmin päätettäviä kloonattuja 

eläimiä ja niiden jälkeläisiä koskevia sääntöjä. Viljelijöillä on oltava oikeus tietää, onko 

heidän ostamansa lisäysaineisto peräisin kloonatusta eläimestä tai kloonatun eläimen 

jälkeläisestä. Komissio lupasi jo vuonna 2010 kloonausta koskevassa kertomuksessaan laatia 

jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset eläinjalostusta koskevaan lainsäädäntöön. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fi.pdf, s. 14.) 
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