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КРАТКА ОБОСНОВКА

Законодателството на Европейския съюз (ЕС) в зоотехническата област има за цел да 
насърчи свободната търговия в рамките на ЕС и да улесни вноса на разплодни животни 
и генетичния материал от тях, като същевременно гарантира запазването на развъдните 
програми и съхраняването на генетичните ресурси и по този начин, на всички породи, 
които съществуват в Европа.

Установено беше, че отглеждането на продуктивни животни, и по-специално на 
животни с доказани високи генетични характеристики, не само допринася за 
икономическото и социално развитие на региона, в който се извършва съответната 
животновъдна дейност, но също така представлява един от стълбовете на 
продоволствената сигурност на Съюза.

Докато стремежът към конкурентоспособност създава възможности за международен 
износ, и по-специално за големите европейски породи, той същевременно не трябва да 
застрашава местните породи, които представляват част от генетичното биологично 
разнообразие в Европа, но някои от които са с много ниска численост. Докладчикът 
желае в целия текст да се гарантира, че балансът ще бъде запазен.

Европейската комисия иска да обедини всички директиви, свързани със 
зоотехническото законодателство за различните видове, в един-единствен правен 
корпус под формата на настоящия регламент, като по този начин приключи също 
изграждането на единния пазар в тази област. Докладчикът може да подкрепи този 
подход; някои от разпоредбите обаче трябва да бъдат коригирани, в светлината на 
целта, посочена в предходния параграф.

По-специално, липсват понятията „порода“, „развъдна програма“, „програма за 
съхранение“ и „нарушаване на съхранението на генетичното разнообразие“, които са 
ключови при тълкуването на настоящия регламент. Докладчикът имаше желание да ги 
включи в своя проектодоклад.

Освен това членове 5 и 9, които разглеждат специално опазването на биологичното 
разнообразие, бяха разширени, за да вземат под внимание всички ситуации, при които 
може да бъде застрашена местна порода в Европа.

В допълнение към това, докладчикът е на мнение, че еднокопитните животни не могат 
да бъдат разглеждани в настоящия регламент по същия начин като другите видове, 
поради спецификата на тяхната родословна книга. ЕС има честта да бъде домакин на 
седалището на организацията на големите еднокопитни породи, но тези породи са 
организирани на световно равнище и това не трябва да се поставя под въпрос. Днес 
Европа е световен лидер в производството на еднокопитни животни. Целесъобразно е 
да се запази разнообразието и качеството на родословните книги.

Накрая, докладчикът би искал да подчертае значението на работата на Международния 
комитет за контрол на животните (ICAR) по отношение на методите за 
идентификация, правилата за контрол на продуктивността и оценката на генетичната 
стойност на продуктивните животни. ICAR трябва ясно да бъде определен за 
референтен орган в зоотехническото законодателство в областите на своята 
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компетентност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Развъждането на домашни говеда и 
биволи, свине, овце, кози и 
еднокопитни, а в по-малка степен — и 
на животни от други видове, заема 
важно място в селското стопанство на 
Съюза и е източник на доходи за 
селскостопанската общност. 
Развъждането на животни от изброените 
видове се насърчава най-добре чрез 
използване на чистопородни разплодни 
животни или на хибридни разплодни 
свине с регистрирано високо генетично 
качество.

(1) Развъждането на продуктивни 
говеда и биволи, свине, овце, кози и 
еднокопитни, а в по-малка степен — и 
на животни от други видове, заема 
стратегическо място в селското 
стопанство на Съюза в икономическо и 
социално отношение. Тази 
селскостопанска дейност, която 
допринася за продоволствената 
сигурност на Съюза, е източник на 
доходи за селскостопанската общност 
Развъждането на животни от изброените 
видове се насърчава най-добре чрез 
използване на чистопородни разплодни 
животни или на хибридни разплодни 
свине с регистрирано високо генетично 
качество.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) При все това стремежът към 
конкурентоспособност не бива да 
води до изчезване на породите, чиито 
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характеристики са приспособени към 
специфичните биофизични условия. 
Местните породи могат да бъдат 
застрашени, поради незапазване на 
достатъчна численост, което би 
представлявало загуба на генетично 
биологично разнообразие.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Терминът „порода“ обаче следва 
да остане правно понятие без 
определение, което да позволи на 
развъдните сдружения да опишат 
групата животни с достатъчна 
степен на генетично сходство, която 
те смятат за отличаваща се от 
други животни от същия вид, и да ги 
впишат, като посочат техните 
известни родственици по възходяща 
линия, в родословни книги, с цел да 
възпроизвеждат техните наследени 
характеристики чрез репродукция, 
обмен и селекция в рамките на 
установена развъдна програма.

заличава се 

Or. fr

Обосновка

Понятието „порода“ присъства в целия регламент, но не е определено. От 
съображения за правна сигурност докладчикът предлага определение. 
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Качеството на предоставяните от 
развъдните сдружения и развъдниците 
услуги и начинът, по който те 
извършват оценяването и 
класифицирането на животните, оказват 
въздействие върху пазарната стойност 
на разплодните животни. Поради това 
следва да се установят правила за 
признаването на развъдните сдружения 
и развъдниците, основани на 
хармонизирани на равнището на Съюза 
критерии, и техният надзор от 
компетентните органи на държавите 
членки, за да се гарантира, че 
установените от тях правила не водят до 
несъответствия между развъдните 
програми и стандартите в развъдната 
дейност и съответно не създават 
технически пречки за вътресъюзната 
търговия.

(16) Качеството на предоставяните от 
развъдните сдружения и развъдниците 
услуги и начинът, по който те 
извършват оценяването и 
класифицирането на животните, 
определят нивото на продуктивност 
на животните и оказват въздействие 
върху пазарната стойност на 
разплодните животни. Поради това 
следва да се установят правила за 
признаването на развъдните сдружения 
и развъдниците, основани на 
хармонизирани на равнището на Съюза 
критерии, и техният надзор от 
компетентните органи на държавите 
членки, за да се гарантира, че 
установените от тях правила не водят до 
несъответствия между развъдните 
програми и стандартите в развъдната 
дейност и съответно не създават 
технически пречки за вътресъюзната 
търговия.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност могат 
да бъдат извършвани от институциите, 
определени от развъдната организация 
или развъдника. Така определените 
институции следва да си сътрудничат с 
референтните центрове на Европейския 

(34) Изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност могат 
да бъдат извършвани от институциите, 
определени от развъдната организация 
или развъдника. Така определените 
институции следва да си сътрудничат с 
референтните центрове на Европейския 
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съюз, определени от Комисията. Поради 
това на Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определя 
референтни центрове на Европейския 
съюз чрез актове за изпълнение, както и 
да ѝ бъдат предоставени правомощия да 
приема делегирани актове, в които да 
бъдат описани техните задължения и 
функции, при необходимост чрез 
изменение на приложение IV. 
Посочените референтни центрове имат 
право на помощ от Съюза в 
съответствие с Решение 2009/470/ЕО на 
Съвета от 25 май 2009 г. относно 
разходите във ветеринарната област15. В 
случая с чистопородните разплодни 
говеда и биволи, за извършените 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност от 
развъдно сдружение понастоящем 
съдейства Interbull Centre —
референтният орган на Европейския 
съюз, определен с Решение 96/463/ЕО 
на Съвета от 23 юли 1996 г. за 
определяне на референтния орган, 
отговарящ за сътрудничеството при 
унифицирането на методите за тестване 
и на оценяването на резултатите за 
чистопородни разплодни животни от 
рода на едрия рогат добитък16.

съюз, определени от Комисията. Поради 
това на Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определя 
референтни центрове на Европейския 
съюз чрез актове за изпълнение, както и 
да ѝ бъдат предоставени правомощия да 
приема делегирани актове, в които да 
бъдат описани техните задължения и 
функции, при необходимост чрез 
изменение на приложение IV. 
Посочените референтни центрове имат 
право на помощ от Съюза в 
съответствие с Решение 2009/470/ЕО на 
Съвета от 25 май 2009 г. относно 
разходите във ветеринарната област15. В 
случая с чистопородните разплодни 
говеда и биволи, за извършените 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност от 
развъдно сдружение понастоящем 
съдейства Interbull Centre – постоянна 
комисия на Международния комитет 
за контрол на животните (ICAR), 
който е референтният орган на 
Европейския съюз, определен с 
Решение 96/463/ЕО на Съвета от 23 юли 
1996 г. като референтния орган, 
отговарящ за сътрудничеството при 
унифицирането на методите за тестване 
и на оценяването на резултатите за 
чистопородни разплодни животни от 
рода на едрия рогат добитък16.

__________________ __________________
15 OВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30. 15 OВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.
16 OВ L 192, 2.8.1996 г., стр. 19. 16 OВ L 192, 2.8.1996 г., стр. 19.

Or. fr
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – буква а – подточка i 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) говеда и биволи (Bos taurus и Bubalus 
bubalis), свине (Sus scrofa), овце (Ovis 
aries) и кози (Capra hircus);

i) говеда и биволи (Bos spp. и Bubalus 
bubalis), свине (Sus scrofa), овце (Ovis 
aries) и кози (Capra hircus);

Or. fr

Обосновка

Предлага се приемането на наименованието Bos spp., с цел в обхвата на регламента 
да бъде включен видът зебу, присъстващ и развъждан в най-отдалечените региони.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – буква a а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a а) „порода“ означава група 
животни, които притежават 
достатъчно общи черти, за да могат 
да бъдат разгледани като еднородни 
от една или повече групи 
животновъди, които са постигнали 
съгласие относно организацията на 
размножаване на разплодните 
животни и на съответния търговски 
обмен, включително на международно 
равнище;

Or. fr

Обосновка

Понятието „порода“ присъства в целия регламент, но не е определено. От 
съображения за правна сигурност докладчикът предлага определение. 
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – буква e а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) „развъдна програма“ означава 
процес, извършван в съответствие с 
настоящия регламент с цел 
генетично подобряване на 
животните, който включва всички 
от следните операции:

– определяне на целите на 
развъждането, критериите и 
популациите, които ще се оценяват;

– избор или репродукция на 
разплодните животни – кандидати за 
разпределение;

– организация на схемата на събиране 
и обработка на данните чрез 
прилагането на всички подходящи 
механизми, с оглед на оценката на 
генетичната стойност на 
разплодните животни;

– организация на разпределението на 
разплодните животни, избрани въз 
основа на получените резултати от 
оценката на генетичната стойност;

Or. fr

Обосновка

Понятието „развъдна програма“ присъства в целия регламент, но не е определено. 
От съображения за правна сигурност докладчикът предлага определение. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – буква e б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е б) „програма за съхранение“ означава 
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програма за запазване на генетичното 
наследство на дадена популация или 
на дадена порода чрез прилагане на 
подходящи мерки in situ (за живи 
животни) или ex situ (съхраняване на 
репродуктивен материал или тъкан);

Or. fr

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – буква е в (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е в) „нарушаване на съхранението на 
генетичното разнообразие на дадена 
порода“ означава явление, при което 
признаването на ново развъдно 
сдружение или одобрението на 
развъдна програма за същата порода 
води до нанасянето на вреди на 
управлението на генетичното 
наследство на тази порода, от една 
страна, поради липса на координация 
в управлението на животните, 
извършвано от различните развъдни 
сдружения за една и съща порода, а от 
друга страна, поради липса на обмен 
на информация между развъдните 
сдружения, причинявайки загуба на 
ефективност по отношение на 
очаквания генетичен напредък, 
контрола върху близкородственото 
кръстосване и управлението на 
аномалии с генетичен произход.

Or. fr

Обосновка

Понятието „нарушаване на съхранението на генетичното разнообразие“ присъства 
навсякъде в настоящия регламент, но не е определено. От съображения за правна 
сигурност докладчикът предлага определение. 
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – буква и – подточка ii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) от вид, посочен в буква а), подточка 
ii), чиито родственици от първа степен 
по възходяща права линия са вписани в 
главния раздел на родословна книга за 
същата порода и което също е вписано 
или регистрирано и отговаря на 
условията за вписване в главния раздел 
на такава родословна книга в 
съответствие с член 19;

ii) от вид, посочен в буква а), подточка 
ii), чиито родственици от първа степен 
по възходяща права линия са вписани в 
главния раздел на родословна книга за 
същата порода и което също е вписано 
или регистрирано и отговаря на 
условията за вписване в главния раздел 
на такава родословна книга, 
включително кастрираните 
животни, в съответствие с член 19;

Or. fr

Обосновка

Това определение, което включва само развъдните животни, не съответства на 
спецификата на родословната книга на еднокопитните животни, при която 
вписването на приплодите става при раждането, независимо от бъдещето им 
използване или неизползване като животно за разплод. Това се отнася по-специално за 
кастрираните животни и тяхната квалификация като „регистрирани еднокопитни 
животни“.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) „онаследимо качество“ означава 
количествено измерима 
характеристика на дадено разплодно 
животно, която може да бъде 
наследена;

o) „онаследимо качество“ означава 
оценка на въздействието на генотипа 
на животните върху определена 
характеристика, която те могат да 
предадат на своето потомство;

Or. fr
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, 
буква б) компетентният орган може да 
откаже да признае дадено развъдно 
сдружение, което отговаря на 
изложените в приложение I, част 1 
изисквания, ако развъдната програма на 
същото сдружение би изложила на риск 
съхраняването или генетичното 
разнообразие на чистопородните 
разплодни животни, които са вписани 
или регистрирани и отговарящи на 
условията за вписване в родословната 
книга, създадена за съответната порода 
от развъдно сдружение, което вече е 
било признато в същата държава членка.

1. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, 
буква б) компетентният орган може да 
откаже да признае дадено развъдно 
сдружение, което отговаря на 
изложените в приложение I, част 1 
изисквания, ако развъдната програма на 
същото сдружение:

– би изложила на риск съхраняването 
или генетичното разнообразие на 
чистопородните разплодни животни, 
които са вписани или регистрирани и 
отговарящи на условията за вписване в 
родословната книга, създадена за 
съответната порода от развъдно 
сдружение, което вече е било признато в 
същата държава членка; или

– би могла да застраши програмата за 
подобряване или развъдната програма 
на вече съществуващо признато 
сдружение за същата порода; или

– би могла да накърни целите на 
Протокола от Нагоя и на 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие по отношение на 
опазването на биологичното
разнообразие; или

– би могла да навреди на одобрената 
развъдна програма в случая на 
еднокопитните породи.

Or. fr
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Обосновка

Необходими са допълнителни разпоредби относно възможността за отказ на 
признаване на развъдни сдружения, с цел да се избегне мултиплицирането на развъдни 
сдружения за една и съща порода в рамките на дадена територия, което би довело до 
липса на яснота за ползвателите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) възможните намеси и 
уязвимостта, които би породило 
признаването на дадено сдружение, 
регистриращо същите разплодни 
животни като друго, вече признато 
развъдно сдружение.

Or. fr

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, посочен в 
член 4, може да разреши на развъдните 
сдружения и развъдниците да възложат 
на трета страна техническото 
управление на своята родословна книга 
или зоотехнически регистър, както и 
други аспекти от развъдната програма,
при условие че:

2. Развъдните сдружения и 
развъдниците могат да възложат на 
трета страна техническото управление 
на своята родословна книга или 
зоотехнически регистър, както и други 
аспекти от развъдната програма, при 
условие че:

Or. fr

Обосновка

Изборът за това да се разреши или не делегирането на техническото управление на 
родословните книги или зоотехническите регистри и някои аспекти на развъдните 
програми на развъдните сдружения следва да се остави на преценката на развъдните 
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сдружения. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че решат да се възползват 
от възможността, предвидена в 
първа алинея, развъдните сдружения 
и развъдниците уведомяват за това 
компетентния орган.

Or. fr

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с измененията на изискванията 
за одобрение на развъдни програми, 
изложени в приложение I, част 2, а за 
еднокопитните животни — в 
приложение I, част 3, с цел да се вземат 
предвид различните видове развъдни 
програми, провеждани от развъдни 
сдружения и развъдници.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с уточняването на 
изискванията за одобрение на развъдни 
програми, изложени в приложение I, 
част 2, а за еднокопитните животни — в 
приложение I, част 3, с цел да се вземат 
предвид различните видове развъдни 
програми, провеждани от развъдни 
сдружения и развъдници.

Or. fr



PA\1037651BG.doc 15/28 PE541.295v01-00

BG

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заедно с уведомлението предоставя 
на посочения в буква а) компетентен 
орган копие от заявлението за 
одобрение на развъдната програма, 
предвидено в член 8, параграф 1.

б) заедно с уведомлението предоставя 
на посочения в буква а) компетентен 
орган копие от заявлението за 
одобрение на развъдната програма, 
предвидено в член 8, параграф 1, на 
езика на държавата членка на 
посочения в буква а) компетентен 
орган.

Or. fr

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) одобрението на още една развъдна 
програма би довело до фрагментиране 
на популацията от чистопородни 
разплодни животни в съответната 
държава членка до такава степен, че би 
изложило на риск съхраняването или 
генетичното разнообразие на 
съответната порода.

б) одобрението на още една развъдна 
програма би довело до фрагментиране 
на популацията от чистопородни 
разплодни животни в съответната 
държава членка до такава степен, че би 
изложило на риск съхраняването или 
генетичното разнообразие на 
съответната порода, или би довело до 
различаващи се или несъвместими 
характеристики с определените за 
тази порода характеристики в тази 
държава членка.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се гарантира, че одобрените развъдни програми са съгласувани една с 
друга в случаите, когато за една и съща порода съществуват няколко програми. В 
противен случай, еднородният характер на породата и развъдните цели, определени 
от животновъдите, биха могли да бъдат застрашени.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с измененията на условията за 
записване на животни в допълнителните 
раздели на родословните книги, 
посочени в приложение II, част 1, глава 
III.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с уточняването на условията за 
записване на животни в допълнителните 
раздели на родословните книги, 
посочени в приложение II, част 1, глава 
III.

Or. fr

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Развъдните сдружения не изключват 
на зоотехнически или генеалогични 
основания, различни от произтичащите 
в резултат на прилагането на член 19, 
използването на чистопородни 
разплодни животни, които са вписани в 
главния раздел на тяхната родословна 
книга, за развъждане чрез следните 
техники за репродукция:

1. Развъдните сдружения не изключват 
на зоотехнически или генеалогични 
основания, различни от произтичащите 
в резултат на прилагането на член 19 и 
член 27, използването на чистопородни 
разплодни животни, които са вписани в 
главния раздел на тяхната родословна 
книга, за развъждане чрез следните 
техники за репродукция:

Or. fr
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Чрез дерогация от разпоредбите 
на параграф 1, развъдните сдружения 
за еднокопитни породи могат, за 
целите на своите развъдни програми и 
съхранението на генетичното 
разнообразие в рамките на породата, 
да ограничават или забраняват 
допускането на разплодни животни и 
зародишни продукти от тях съгласно 
техния начин на възпроизвеждане и 
използването на методи за 
естествено или изкуствено 
възпроизводство (изкуствено 
осеменяване, инвиво или инвитро 
производство на ембриони) на 
чистопородни разплодни животни, 
които са вписани в главния раздел на 
тяхната родословна книга.

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите на член 21, параграф 1 сочат, че изкуственото осеменяване не може да 
бъде забранено, освен при някои условия на контрола на продуктивността и на 
оценката на генетичната стойност. В случая на еднокопитните породи настоящият 
регламент трябва да разрешава избор на методите на възпроизводство от 
развъдното дружество в рамките на развъдната програма.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Развъдните сдружения изискват 
чистопородните разплодни говеда и 
биволи и мъжките чистопородни 
разплодни животни от млечни 

1. Развъдните сдружения изискват 
чистопородните разплодни говеда и 
биволи, овце и кози да се 
идентифицират чрез анализ на кръвната 
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породи овце и кози да се идентифицират 
чрез анализ на кръвната им група или 
чрез друг подходящ метод, който дава 
най-малко същото равнище на 
сигурност, когато животните се 
използват за:

им група, анализи на еднонуклеотидни 
полиморфизми (SNP) и 
микросателити или чрез друг 
подходящ метод, който дава най-малко 
същото равнище на сигурност, когато 
животните се използват за:

Or. fr

Обосновка

Анализите на еднонуклеотидни полиморфизми (SNP) и микросателити трябва също да 
бъдат идентифицирани като референтен метод.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията включва разработването 
на методи за идентификация въз 
основа на работата на ICAR и на 
Международното общество в 
областта на генетиката на 
животните (ISAG).

Or. fr

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при дадена развъдна програма, 
одобрена в съответствие с член 8, 
параграф 1 или член 9, се изисква 
изследване на продуктивността и оценка 
на генетичната стойност за 
класифицирането на чистопородни 
разплодни еднокопитни животни в 
родословни книги и за допускането за 

2. Когато при дадена развъдна програма, 
одобрена в съответствие с член 8, 
параграф 1 или член 9, се изисква 
изследване на продуктивността и оценка 
на генетичната стойност за 
класифицирането на чистопородни 
разплодни еднокопитни животни в 
родословни книги и за допускането за 
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развъждане на мъжки разплодни 
еднокопитни животни и на семенна 
течност от тях, развъдните сдружения 
гарантират, че изследването на 
продуктивността и оценката на 
генетичната стойност се извършват в 
съответствие със следните правила, 
изложени в приложение I:

развъждане на разплодни животни и на 
зародишни продукти от тях, 
развъдните сдружения гарантират, че 
изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност се 
извършват в съответствие със следните 
правила, изложени в приложение I:

Or. fr

Обосновка

Възможността за установяване на контрол на продуктивността и оценка на 
генетичната стойност за допускане за развъждане трябва да се разшири и до 
женските разплодни еднокопитни животни. Този начин за развъждане е от 
съществено значение за някои развъдни сдружения.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвид становището на независимия 
експерт, посочено в член 13, параграф 1, 
буква а), чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи единни 
правила за извършването на 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност и за 
разчитане на резултатите от тях.

2. Предвид становището на независимия 
експерт, посочено в член 13, параграф 1, 
буква а), чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи единни 
правила за извършването на 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност и за 
разчитане на резултатите от тях, въз 
основа на работата на ICAR.

Or. fr

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. не зависи юридически и финансово от 2. не зависи юридически и финансово от 
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компетентния орган; компетентния орган, като принципът 
на финансова независимост не засяга 
възможността на публичните органи 
да им предоставят публични помощи 
в съответствие с правото на ЕС;

Or. fr

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение II - част 1 - глава I – параграф 1 – буква a – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) в член 2, буква и), подточка i) — за 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи (Bos taurus и Bubalus bubalis), 
свине (Sus scrofa), овце (Ovis aries) и 
кози (Capra hircus);

i) в член 2, буква и), подточка i) — за 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи (Bos spp. и Bubalus bubalis), 
свине (Sus scrofa), овце (Ovis aries) и 
кози (Capra hircus);

Or. fr

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение II - част 1 - глава I – параграф 1 – буква a – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) в член 2, буква и), подточка ii) — за 
чистопородни разплодни еднокопитни 
животни ( Equus caballus и Equus asinus);

ii) в член 2, буква и), подточка ii) — за 
чистопородни разплодни еднокопитни 
животни ( Equus caballus и Equus asinus);
И двамата родители са вписани в 
главния раздел на родословната книга 
и са допуснати за разплод от 
развъдното сдружение;

Or. fr

Обосновка

Процесът, предшестващ допускането (и съответно, евентуалния отказ) за вписване 
на мъжко или женско разплодно животно в родословна книга, може да позволи 
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упражняването на контрол, особено по отношение на зоотехническото ниво на 
еднокопитното животно, и се вписва в рамките на подход по отношение на 
селекцията в животновъдството, надхвърляйки границите на генеалогията.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение II - част 1 - глава I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неговото родословие е установено 
съгласно правилата, посочени в 
родословната книга съобразно 
развъдната програма, одобрена в 
съответствие с член 8, параграф 1 
или член 9;

б) неговото родословие е установено 
съгласно правилата, посочени в 
родословната книга;

Or. fr

Обосновка

Управлението на родословието се подчинява на правилата на родословната книга, а 
не на провеждането на развъдната програма.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава I – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развъдните сдружения извършват 
изследване на продуктивността, за да 
определят генетичната стойност на 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи, като използват някой от 
изложените в настоящата глава методи 
или комбинация от тях.

Развъдните сдружения извършват или 
организират извършването на 
изследване на продуктивността, за да 
определят генетичната стойност на 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи, като използват някой от 
изложените в настоящата глава методи 
или комбинация от тях.

Or. fr
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Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – глава I – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изследването на продуктивността 
се следват правилата и стандартите, 
установени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, предвиден 
в член 31, параграф 1, в сътрудничество 
с Международния комитет за 
контрол на животните (ICAR).

При изследването на продуктивността 
се следват правилата и стандартите, 
установени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, предвиден 
в член 31, параграф 1, в сътрудничество 
с ICAR.

Or. fr

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава I – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развъдните сдружения водят записи на 
данните за млечността съгласно 
правилата и стандартите, създадени от 
съответния референтен център на 
Европейския съюз, предвиден в член 31, 
параграф 1, в сътрудничество с ICAR.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава I – раздел 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Включването в оценката на 
генетичната стойност на темперамента, 
данните от оценката на морфологичните 
особености и устойчивостта към 
болести се преценява само ако данните 

2. Включването в оценката на 
генетичната стойност на темперамента, 
данните от оценката на морфологичните 
особености и устойчивостта към 
болести или всяка друга нова 
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са генерирани въз основа на система за 
водене на записи, одобрена от 
определената институция съгласно 
предвиденото в член 29, параграф 1.

характеристика се преценява само ако 
данните са генерирани въз основа на 
система за водене на записи, одобрена 
от определената институция съгласно 
предвиденото в член 29, параграф 1.

Or. fr

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развъдната стойност на дадено 
разплодно животно се изчислява въз 
основа на резултатите от изследването 
на продуктивността на индивида или на 
неговите роднини, а надеждността на 
тази развъдна стойност може да 
бъде подобрена чрез използването на 
геномната информация или въз основа 
на друг метод, който е утвърден от 
референтния център на Европейския 
съюз, посочен в член 31, параграф 1.

Развъдната стойност на дадено 
разплодно животно се изчислява въз 
основа на информациите, свързани с 
генома, и/или резултатите от 
изследването на продуктивността на 
индивида и/или на неговите роднини, 
и/или от всеки друг източник на 
идентична информация, който е 
утвърден от референтния център на 
Европейския съюз, посочен в член 31, 
параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите, предложени от Европейската комисия, биха могли да се тълкуват 
като забраняващи допускането до възпроизводство на млади бикове без женско 
потомство, наричани „геномни“. Въпреки това е необходимо да се осигури 
присъствието на пазара на семенна течност от бикове с геномна оценка.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Статистическите методи, 3. Развъдното сдружение има 
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прилагани при оценката на 
генетичната стойност, 
съответстват на правилата и 
стандартите, създадени от 
съответния референтен център на 
Европейския съюз, посочен в член 31, 
параграф 1, съвместно с ICAR, и 
гарантират, че генетичната оценка 
не е изкривена под влияние на 
основните фактори на околната 
среда и структурата на данните.

отговорността да гарантира 
безпристрастност във връзка с 
основните фактори на околната 
среда и структурата на данните. 
Развъдното сдружение може да се 
обърне към референтния център на 
Европейския съюз, посочен в член 31, 
параграф 1, ако възнамерява да се 
позове на съответствието на 
статистическите си методи за 
оценка на генетичната стойност със 
стандартите и правилата, 
установени и признати в 
международен план. Ако се иска 
експертна оценка, референтният 
център на Европейския съюз има 
задължение за поверителност по 
отношение на информацията, 
предоставена от развъдното 
сдружение.

Or. fr

Обосновка

Това задължение, предложено от Европейската комисия, може да попречи на 
иновациите по отношение на оценката на генетичната стойност, а в някои случаи би 
могло да засегне търговската тайна на дадено развъдно сдружение, което 
разработва новаторска статистическа методология. 

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надеждността на оценката на 
генетичната стойност се измерва като 
коефициент на определеност в 
съответствие с правилата и стандартите, 
създадени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, посочен в 
член 31, параграф 1, съвместно с ICAR. 
При публикуването на резултатите от 
оценката се посочва степента на 
надеждност, както и датата на 

(Не се отнася до българския текст.)
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извършване на оценката.

Or. fr

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Биковете, предназначени за 
изкуствено осеменяване, с изключение 
на биковете от породи, застрашени от 
унищожаване, се подлагат на оценка на 
генетичната стойност по задължителни 
признаци и/или показатели съгласно 
описаното в точка 6 или 7. Развъдното 
сдружение публикува посочените 
развъдни стойности.

5. Биковете, предназначени за 
изкуствено осеменяване, с изключение 
на биковете от породи, застрашени от 
унищожаване, се подлагат най-малко на 
оценка на генетичната стойност по 
задължителни признаци и/или 
показатели съгласно описаното в точка 
6 или 7. Развъдното сдружение 
публикува съвкупността от 
посочените развъдни стойности.

Развъдното дружество публикува и 
други налични развъдни стойности на 
биковете, предназначени за изкуствено 
осеменяване.

Развъдното дружество публикува 
наличните развъдни стойности на 
биковете за естествено покриване, 
както и за женските.

Or. fr

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 6 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималната надеждност на оценката 
на генетичната стойност на бикове за 
изкуствено осеменяване от млечни 
породи е най-малко 0,5 за признаците 
и/или показателите добив на мляко, 
масленост и съдържание на протеини 
съгласно правилата и стандартите, 
създадени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, посочен в 

(Не се отнася до българския текст.)
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член 31, параграф 1, съвместно с ICAR, 
за оценка на основните производствени 
признаци и/или показатели, като се 
взема предвид цялата налична 
информация от потомството и 
родствениците по съребрена линия.

Or. fr

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 6 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Младите бикове, на които е направена 
геномна оценка и които не са налични 
записи във връзка с продуктивността на 
потомството, се смятат за подходящи за 
изкуствено осеменяване, ако тяхната 
геномна оценка е потвърдена в 
съответствие с правилата и стандартите, 
създадени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, посочен в 
член 31, параграф 1, съвместно с ICAR.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 7 – алинея 1 - буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) геномна оценка или друг метод, в т.ч.
комбинация от методи, утвърдени в 
съответствие с правилата и стандартите, 
създадени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, посочен в 
член 31, параграф 1, съвместно с ICAR.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr
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Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 7 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималната надеждност на оценката 
на генетичната стойност на бикове за 
изкуствено осеменяване от месни 
породи е най-малко 0,5 за признаците 
и/или показателите растежна 
способност и развитие на мускулатурата 
(конформация при говедата) в 
съответствие с правилата и стандартите, 
създадени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, посочен в 
член 31, параграф 1, съвместно с ICAR, 
за оценка на основните продуктивни 
признаци и/или показатели.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение III - част 1 - глава II – параграф 7 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на геномните 
развъдни стойности те се потвърждават 
за съответните признаци и/или 
показатели съгласно правилата и 
стандартите, създадени от съответния 
референтен център на Европейския 
съюз, предвиден в член 31, параграф 1, в 
сътрудничество с ICAR.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr
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Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение III - част 3 - глава I – параграф 3 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) посочват се признаците и/или 
показателите, които се записват в 
съответствие с принципите, съгласувани 
с ICAR, като например млечност, състав 
на млякото или всякакви други данни от 
значение за изследването;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение III - част 3 - глава I – параграф 3 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) се отнасят за период от време, който 
съответства на определената от ICAR 
норма за контрол на 
производителността на млечните 
животни;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr


