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KORT BEGRUNDELSE

Unionens zootekniske lovgivning har til formål at fremme frihandlen i EU af avlsdyr og 
genetisk materiale herfra og lette importen heraf og samtidig sikre avlsprogrammernes 
bæredygtighed og bevarelsen af de genetiske ressourcer og altså af alle de racer, der eksisterer 
i Europa.

Opdræt af dyr til levebrug og navnlig de, hvis store genetiske særegenhed er fastslået, 
bidrager ikke kun til den økonomiske og sociale udvikling i det område, hvor opdrættet 
praktiseres, men det er også en søjle i Unionens fødevaresikkerhed.

Denne stræben efter konkurrencedygtighed, der navnlig bidrager til at øge eksporten af de 
store europæiske racer til udlandet, må dog ikke bringe de små lokale racer i fare, hvis 
bestande i nogle tilfælde er meget begrænsede. De er en integreret del af den genetiske 
biodiversitet i Europa. Ordføreren har i hele behandlingen af denne tekst ønsket, at denne 
ligevægt sikres.

Europa-Kommissionen har ønsket at samle alle direktiver om den zootekniske lovgivning om 
de forskellige arter i en enkelt lovgivning i form af den foreliggende forordning, der fuldender 
gennemførelsen af det indre marked på dette område. Ordføreren støtter denne 
fremgangsmåde, men visse bestemmelser bør dog ændres i lyset af den målsætning, der er 
nævnt i ovenstående afsnit.

Navnlig er termerne "race", "avlsprogram", "program for bevarelse" og "skadelig for 
bevarelsen af en race eller en races genetiske diversitet" fraværende. Disse termer er dog 
vigtige for fortolkningen af forordningen. Ordføreren har ønsket at indarbejde dem i sit udkast 
til betænkning.

Desuden er artikel 5 og 9, der specifikt behandler bevarelsen af biodiversiteten, blevet 
uddybet for at tage højde for alle de situationer, der risikerer at bringe en lokal race i Europa i 
fare.

Ordføreren er derudover af den opfattelse, at dyr af hestefamilien ikke i denne forordning kan 
behandles på samme måde som de andre arter på grund af deres særlige stambog. EU har den 
ære at huse hovedsædet for de store hesteracers organisation, men de er organiseret på
internationalt plan. Denne virkelighed bør der ikke rokkes ved. Europa er i dag 
verdensførende i produktionen af hesteracer. Det er vigtigt at bevare diversiteten og 
kvalitetsfordelene, som brugen af stambøger medfører.

Endelig ønsker ordføreren at minde om betydningen af det arbejde, som ICAR (International 
Committee for Animal Recording) har udført angående reglerne for individafprøvning og 
avlsværdivurdering af dyr til levebrug. ICAR bør eksplicit angives som referenceorganet i 
udviklingen af den zootekniske lovgivning for dets kompetenceområder.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Avl af kvæg, svin, får, geder og dyr af 
hestefamilien og i mindre omfang avl af 
dyr af andre arter spiller en vigtig rolle i 
Unionens landbrug og er en indtægtskilde 
for landbrugsbefolkningen. Avl af dyr af de 
pågældende arter fremmes bedst ved at 
sikre, at der anvendes racerene avlsdyr 
eller hybridavlssvin af høj, registreret
genetisk kvalitet.

(1) Avl af kvæg, svin, får, geder og dyr af 
hestefamilien til levebrug og i mindre 
omfang avl af dyr af andre arter spiller en 
strategisk rolle i Unionens landbrug, hvad 
angår de økonomiske og sociale forhold. 
Denne landbrugsaktivitet, der bidrager til 
Unionens fødevaresikkerhed, er en 
indtægtskilde for landbrugsbefolkningen. 
Avl af dyr af de pågældende arter fremmes 
bedst ved at sikre, at der anvendes racerene 
avlsdyr eller hybridavlssvin af høj, 
registreret genetisk kvalitet.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Denne bestræbelse efter øget 
konkurrencedygtighed bør dog ikke 
medføre, at racer, hvis egenskaber er 
tilpasset særlige biofysiske 
omstændigheder, forvinder De lokale 
racer kan, hvis der ikke sikres en 
tilstrækkelig bestand af dem, blive truede, 
hvilket vil være et tab af genetisk 
mangfoldighed. 

Or. fr
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Termen "race" bør dog fortsat være 
et ikke nærmere fastsat juridisk begreb, 
der gør det muligt for raceforeninger at 
beskrive den gruppe dyr af tilstrækkelig 
genetisk ensartethed, som de anser for at 
adskille sig fra andre dyr af den 
pågældende art, og at stambogsføre dem, 
med angivelse af deres kendte slægtninge 
i opstigende linje, med henblik på at 
reproducere deres arvelige karakteristika 
ved hjælp af reproduktion, udveksling og 
udvælgelse inden for rammerne af et 
nærmere fastlagt avlsprogram.

udgår 

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "race", der optræder igennem hele forordningen, er ikke defineret. Ordføreren 
foreslår en definition af hensyn til retssikkerheden. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kvaliteten af de tjenester, der tilbydes 
af raceforeninger og avlsforetagender, og 
den måde, de vurderer og klassificerer dyr 
på, har indvirkning på værdien af avlsdyr 
på markedet. I overensstemmelse hermed 
bør der fastsættes bestemmelser om 
anerkendelse af raceforeninger og 
avlsforetagender på grundlag af 
harmoniserede EU-kriterier og tilsyn 
hermed fra medlemsstaternes kompetente 
myndigheders side for at sikre, at 

(16) Kvaliteten af de tjenester, der tilbydes 
af raceforeninger og avlsforetagender, og 
den måde, de vurderer og klassificerer dyr 
på, er bestemmende for niveauet af 
individafprøvningen og har indvirkning på 
værdien af avlsdyr på markedet. I 
overensstemmelse hermed bør der 
fastsættes bestemmelser om anerkendelse 
af raceforeninger og avlsforetagender på 
grundlag af harmoniserede EU-kriterier og 
tilsyn hermed fra medlemsstaternes 
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myndighederne ikke fastsætter regler, der 
giver indbyrdes forskellige 
avlsprogrammer og -normer og derved 
skaber tekniske hindringer for 
samhandelen inden for Unionen.

kompetente myndigheders side for at sikre, 
at myndighederne ikke fastsætter regler, 
der giver indbyrdes forskellige 
avlsprogrammer og -normer og derved 
skaber tekniske hindringer for 
samhandelen inden for Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Individafprøvning og 
avlsværdivurdering kan foretages af 
institutioner udpeget af raceforeningen 
eller avlsforetagendet. De udpegede 
institutioner skal samarbejde med 
Unionens referencecentre, som er udpeget 
af Kommissionen. Kommissionen bør 
derfor tildeles beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter om udpegelse af 
EU-referencecentre, og Kommissionen bør 
tildeles de nødvendige beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, som 
beskriver deres opgaver og funktioner, om 
nødvendigt ved ændring af bilag IV. 
Referencecentrene er berettigede til EU-
tilskud i henhold til Rådets beslutning 
2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse 
udgifter på veterinærområdet15. For så vidt 
angår racerent avlskvæg bistår Interbull 
Centre - det EU-referenceorgan, der er 
udpeget ved Rådets beslutning 96/463/EF 
af 23. juli 1996 om udpegelse af det 
referenceorgan, som skal deltage i 
arbejdet med at gøre prøvemetoderne og 
vurderingen af prøveresultaterne ensartede 
for racerent avlskvægs vedkommende - i 
dag ved individafprøvninger og 
avlsværdivurderinger, der foretages af en 
raceforening16.

(34) Individafprøvning og 
avlsværdivurdering kan foretages af 
institutioner udpeget af raceforeningen 
eller avlsforetagendet. De udpegede 
institutioner skal samarbejde med 
Unionens referencecentre, som er udpeget 
af Kommissionen. Kommissionen bør 
derfor tildeles beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter om udpegelse af 
EU-referencecentre, og Kommissionen bør 
tildeles de nødvendige beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, som 
beskriver deres opgaver og funktioner, om 
nødvendigt ved ændring af bilag IV. 
Referencecentrene er berettigede til EU-
tilskud i henhold til Rådets beslutning 
2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse 
udgifter på veterinærområdet15. For så vidt 
angår racerent avlskvæg bistår Interbull 
Centre, ICAR (International Committee 
for Animal Recording) - det EU-
referenceorgan, der er udpeget ved Rådets 
beslutning 96/463/EF af 23. juli 1996 om 
udpegelse af det referenceorgan, som skal 
deltage i arbejdet med at gøre 
prøvemetoderne og vurderingen af 
prøveresultaterne ensartede for racerent 
avlskvægs vedkommende - i dag ved 
individafprøvninger og 
avlsværdivurderinger, der foretages af en 
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raceforening.

__________________ __________________
15 EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30. 15 EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.
16 EFT L 192 af 2.8.1996, s. 19. 16 EFT L 192 af 2.8.1996, s. 19.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) kvæg (Bos taurus og Bubalus bubalis), 
svin (Sus scrofa), får (Ovis aries) og geder 
(Capra hircus)

i) kvæg (Bos spp. og Bubalus bubalis), svin 
(Sus scrofa), får (Ovis aries) og geder 
(Capra hircus)

Or. fr

Begrundelse

For at medtage zebu-typen, der forefindes og indgår i avlsprogrammer i regionerne i den 
yderste periferi, i forordningen, foreslås betegnelsen Bos spp.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "race": en gruppe af dyr, der har 
tilstrækkeligt mange træk til fælles til, at 
de kan betragtes som ensartede af en eller 
flere grupper af opdrættere, der er enige 
om planlægningen af fornyelsen af 
avlsdyr og de heraf følgende udvekslinger, 
herunder på internationalt niveau

Or. fr

Begrundelse
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Begrebet "race", der optræder igennem hele forordningen, er ikke defineret. Ordføreren 
foreslår en definition af hensyn til retssikkerheden. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra fa (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa)"avlsprogram": en proces, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
forordning med henblik på den genetiske 
forbedring af dyr, og som består af alle 
følgende operationer:

- fastlæggelse af målsætninger for 
avlsprogrammerne, kriterier og 
dyrebefolkninger, der skal måles

- udvælgelse eller fremavl af avlsdyr, hvis 
genetiske materiale kan være velegnet til 
udbredelse

- tilrettelæggelse af indsamling og 
behandling af data ved hjælp af enhver 
dertil egnet ordning med henblik på 
avlsværdivurdering af avlsdyr

- tilrettelæggelsen af udbredelsen af de 
udvalgte avlsdyrs genetiske materiale på 
grundlag af avlsværdivurderingen af dem.

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "avlsprogram", der optræder igennem hele forordningen, er ikke defineret. 
Ordføreren foreslår en definition af hensyn til retssikkerheden. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) "program for bevarelse": program, 
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der stræber efter at bevare den genetiske 
arv af en dyrebefolkning eller en race ved 
hjælp af målrettede in situ-
foranstaltninger (på levende dyr) eller ex 
situ-foranstaltninger (bevarelse af 
reproduktionsmateriale eller væv)

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc)"skadelig for bevarelsen af en race 
eller en races genetiske diversitet": det 
forhold, at godkendelsen af en ny 
raceforening eller godkendelsen af et nyt 
avlsprogram for samme race har 
skadelige virkninger for forvaltningen af 
denne races genetiske arv på grund af på 
den ene side manglende samordning i 
forvaltningen af de forskellige dyr, der 
varetages af forskellige godkendte 
raceforeninger, og på den anden side 
manglende informationsudveksling 
mellem de godkendte raceforeninger, 
således at effektiviteten mindskes, hvad 
angår de planlagte genetiske fremskridt, 
kontrollen over den forhøjede risiko for 
indavl og styringen af de genetiske 
anomalier

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "skadelig for bevarelsen af en race eller en races genetiske diversitet", der optræder 
igennem hele forordningen, er ikke defineret. Ordføreren foreslår en definition af hensyn til 
retssikkerheden. 
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra i – nr. ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) af en af de i litra a), nr. ii), nævnte arter, 
som er afkom af forældre, der er indført i 
hovedafsnittet i en stambog for den samme 
race, og som selv enten er indført i en 
sådan stambogs hovedafsnit eller er 
registreret og kan indføres heri i 
overensstemmelse med artikel 19

ii) af en af de i litra a), nr. ii), nævnte arter, 
som er afkom af forældre, der er indført i 
hovedafsnittet i en stambog for den samme 
race, og som selv enten er indført i en 
sådan stambogs hovedafsnit eller er 
registreret og kan indføres heri, herunder 
vallakker, i overensstemmelse med artikel 
19

Or. fr

Begrundelse

Definitionen, der kun omfatter avlsdyr, stemmer ikke overens med hestestambøgerne, hvor 
hestene indføres fra fødslen uanset, om de er beregnet til at blive avlsdyr eller ej. Dette 
gælder særligt for vallakker og deres status som registreret hest.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "meritter": målbare arvelige 
karakteristika ved et avlsdyr

o) "meritter": vurdering af virkningen af
et dyrs genotype på en egenskab, som 
dyret kan forventes at overføre til sit 
afkom

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 4, stk. 2, litra b), kan den 1. Uanset artikel 4, stk. 2, litra b), kan den 
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kompetente myndighed afslå en ansøgning 
om anerkendelse fra en raceforening, der 
opfylder kravene i bilag I, del 1, hvis den 
pågældende raceforenings avlsprogram 
ville udgøre en fare for bevarelsen eller den 
genetiske mangfoldighed af racerene 
avlsdyr, der er indført i eller er registreret 
og kan indføres i den stambog, der er 
oprettet for den pågældende race af en 
raceforening, som allerede er anerkendt i 
den pågældende medlemsstat.

kompetente myndighed afslå en ansøgning 
om anerkendelse fra en raceforening, der 
opfylder kravene i bilag I, del 1, hvis den 
pågældende raceforenings avlsprogram 
ville udgøre en fare:

- for bevarelsen eller den genetiske 
mangfoldighed af racerene avlsdyr, der er 
indført i eller er registreret og kan indføres 
i den stambog, der er oprettet for den 
pågældende race af en raceforening, som 
allerede er anerkendt i den pågældende 
medlemsstat, eller

- bringe i fare en for samme race allerede 
eksisterende og godkendt organismes 
program til forbedring eller avl, eller

- skade Nagoya-protokollen og 
konventionen om den biologiske 
mangfoldigheds målsætninger om 
bevarelse af biodiversiteten, eller

- skade et godkendt avlsprogram for 
hesteracer.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at uddybe bestemmelserne om mulighederne for afslag på 
godkendelse af raceforeninger for at undgå, at der kommer for mange raceforeninger på et 
område, hvilket vil forringe brugernes overblik.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den forstyrrende og svækkende effekt, 
som vil kunne opstå qua en godkendelse 
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af en forening, der består af de samme 
avlsdyr som en allerede godkendt 
forening.

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed som 
omhandlet i artikel 4 kan give
raceforeninger og avlsforetagender
tilladelse til at outsource den tekniske 
forvaltning af deres stambog eller 
avlsregister og andre specifikke aspekter af 
deres avlsprogram til tredjemand, forudsat 
at:

2. Raceforeningerne og
avlsforetagenderne kan outsource den 
tekniske forvaltning af deres stambog eller 
avlsregister og andre specifikke aspekter af 
deres avlsprogram til tredjemand, forudsat 
at:

Or. fr

Begrundelse

Tilladelsen til, at en raceforening kan outsource den tekniske forvaltning af stambøger eller 
avlsregistre og visse aspekter af avlsprogrammerne, bør overlades til raceforeningerne. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Raceforeningerne og avlsforetagender 
underretter den kompetente myndighed, 
hvis de vælger at benytte sig af den i første 
afsnit omtalte mulighed.

Or. fr
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 71 
vedrørende ændring af betingelserne for
godkendelse af avlsprogrammer i bilag I, 
del 2 samt, hvis der er tale om racerene dyr 
af hestefamilien, del 3, for at tage hensyn 
til det brede spektrum af avlsprogrammer, 
der gennemføres af raceforeninger og 
avlsforetagender.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 71 
vedrørende præcisering af betingelserne 
for godkendelse af avlsprogrammer i bilag 
I, del 2 samt, hvis der er tale om racerene 
dyr af hestefamilien, del 3, for at tage 
hensyn til det brede spektrum af 
avlsprogrammer, der gennemføres af 
raceforeninger og avlsforetagender.

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sammen med nævnte meddelelse give 
den kompetente myndighed som 
omhandlet i litra a) en kopi af ansøgningen 
om godkendelse af avlsprogrammet, jf. 
artikel 8, stk. 1.

b) sammen med nævnte meddelelse give 
den kompetente myndighed som 
omhandlet i litra a) en kopi af ansøgningen 
om godkendelse af avlsprogrammet, jf. 
artikel 8, stk. 1, på det nationale sprog for 
den i litra a) omhandlede kompetente 
myndighed.

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) godkendelse af yderligere et b) godkendelse af yderligere et 
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avlsprogram ville medføre, at populationen 
af racerene avlsdyr, der er til rådighed i den 
pågældende medlemsstat, blev 
fragmenteret i en sådan grad, at bevarelsen 
af eller den genetiske mangfoldighed for 
den pågældende race ville blive bragt i 
fare.

avlsprogram ville medføre, at populationen 
af racerene avlsdyr, der er til rådighed i den 
pågældende medlemsstat, blev 
fragmenteret i en sådan grad, at bevarelsen 
af eller den genetiske mangfoldighed for 
den pågældende race ville blive bragt i fare 
eller føre til modsatrettede valg eller valg, 
der er uforenelige med de karakteristika, 
der er fastlagt for denne race i 
medlemsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at der er sammenhæng mellem avlsprogrammerne, når der er flere for 
samme race. I det modsatte tilfælde vil det undergrave ensartetheden i racedyrene og 
målsætningerne for de fastlagte avlsprogrammer.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 71 
vedrørende ændring af betingelserne for 
indskrivning af dyr i supplerende afsnit i 
stambøger som fastsat i bilag II, del 1, 
kapitel III.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 71 
vedrørende præcisering af betingelserne 
for indskrivning af dyr i supplerende afsnit 
i stambøger som fastsat i bilag II, del 1, 
kapitel III.

Or. fr

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Raceforeninger må ikke af zootekniske 
eller genealogiske grunde, bortset fra dem, 

1. Raceforeninger må ikke af zootekniske 
eller genealogiske grunde, bortset fra dem, 
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der følger af anvendelsen af artikel 19, 
udelukke anvendelse af racerene avlsdyr, 
der er indført i deres stambogs hovedafsnit, 
til avl, hvor der anvendes følgende 
reproduktionsteknikker:

der følger af anvendelsen af artikel 19 og 
artikel 27, udelukke anvendelse af racerene 
avlsdyr, der er indført i deres stambogs 
hovedafsnit, til avl, hvor der anvendes 
følgende reproduktionsteknikker:

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som undtagelse fra stk. 1 kan 
raceforeninger af avlsdyr af hestefamilien 
af hensyn til deres avlsprogrammer og 
bevarelsen af den genetiske diversitet hos 
en race begrænse eller forbyde optagelsen 
af avlsdyr og reproduktionsmateriale 
herfra afhængig af deres 
reproduktionsmetode og begrænse eller 
forbyde anvendelsen af naturlige eller 
kunstige reproduktionsmetoder (kunstig 
inseminering, in vitro-produktion eller in 
vitro-embryoner) på racerene avlsdyr, der 
er indført i deres stambogs hovedafsnit.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, antyder, at kunstig inseminering kun kan forbydes under 
visse omstændigheder, der afhænger af individafprøvningen og avlsværdivurderingen. Hvad 
angår heste, bør forordningen give mulighed for, at raceforeningerne vælger avlsmetoderne i 
avlsprogrammet. 
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Raceforeninger skal kræve, at racerent 
avlskvæg og racerene avlsvæddere og -
bukke af malkerace identificeres ved 
analyse af deres blodgruppe eller efter en 
anden hensigtsmæssig metode, der giver 
mindst den samme grad af sikkerhed, når 
de anvendes til:

1. Raceforeninger skal kræve, at racerent 
avlskvæg, avlsfår og avlsgeder
identificeres ved analyse af deres 
blodgruppe og ved single nucleotide 
polymorphism (SNP)- analyser og 
mikrosatelitter eller efter en anden 
hensigtsmæssig metode, der giver mindst 
den samme grad af sikkerhed, når de 
anvendes til:

Or. fr

Begrundelse
SNP-analyser og mikrosatelitter bør ligeledes fastlægges som referencemetoder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indarbejder udviklingen af 
identificeringsmetoderne på grundlag af 
arbejdet i ICAR og i International Society 
of Animal Genetics (ISAG). 

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det i henhold til et avlsprogram, der 
er godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 
eller artikel 9, er et krav, at der foretages 

2. Hvis det i henhold til et avlsprogram, der 
er godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 
eller artikel 9, er et krav, at der foretages 
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individafprøvning og avlsværdivurdering 
til klassificering af racerene avlsdyr af 
hestefamilien i stambøger og til accept af 
avlshingste og sæd herfra til avl, skal 
raceforeninger sikre, at sådan 
individafprøvning og avlsværdivurdering 
foretages i overensstemmelse med 
følgende bestemmelser i bilag I:

individafprøvning og avlsværdivurdering 
til klassificering af racerene avlsdyr af 
hestefamilien i stambøger og til accept af 
avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra
til avl, skal raceforeninger sikre, at sådan 
individafprøvning og avlsværdivurdering 
foretages i overensstemmelse med 
følgende bestemmelser i bilag I:

Or. fr

Begrundelse

Muligheden for at foretage individafprøvning og avlsværdivurdering i forbindelse med accept 
til avl bør udvides til også at omfatte avlshundyr. Denne avlsmetode er grundlæggende for 
visse raceforeninger.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På baggrund af udtalelsen fra en 
uafhængig ekspert som omhandlet i artikel 
13, stk. 1, litra a), kan Kommissionen ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt fastsætte 
ensartede bestemmelser om 
individafprøvning og avlsværdivurdering 
samt om fortolkning af resultaterne heraf.

2. På baggrund af udtalelsen fra en 
uafhængig ekspert som omhandlet i artikel 
13, stk. 1, litra a), kan Kommissionen ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt fastsætte 
ensartede bestemmelser om 
individafprøvning og avlsværdivurdering 
samt om fortolkning af resultaterne heraf 
på basis af arbejdet i ICAR.

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I - Del 1 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. være juridisk og økonomisk 
uafhængig(t) af den kompetente 
myndighed.

2. være juridisk og økonomisk 
uafhængig(t) af den kompetente 
myndighed, idet princippet om økonomisk 
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uafhængighed ikke påvirker de offentlige 
myndigheders muligheder for at yde 
offentlig støtte i overensstemmelse med 
EU-retten.

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag II - Del 1 - Kapitel I – stk. 1 – litra a) – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) artikel 2, litra i), nr. i), hvis der er tale 
om racerent avlskvæg (Bos taurus og 
Bubalus bubalis), racerene avlssvin (Sus 
scrofa), racerene avlsfår (Ovis aries) eller 
racerene avlsgeder (Capra hircus)

i) artikel 2, litra i), nr. i), hvis der er tale 
om racerent avlskvæg (Bos spp. og 
Bubalus bubalis), racerene avlssvin (Sus 
scrofa), racerene avlsfår (Ovis aries) eller 
racerene avlsgeder (Capra hircus)

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag II - Del 1 - Kapitel I – stk. 1 – litra a) – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) artikel 2, litra i), nr. ii), hvis der er tale 
om racerene avlsdyr af hestefamilien 
(Equus caballus og Equus asinus)

ii) artikel 2, litra i), nr. ii), hvis der er tale 
om racerene avlsdyr af hestefamilien 
(Equus caballus og Equus asinus). Begge 
dets forældre er indført i stambogens 
hovedafsnit og er godkendt til avl af 
raceforeningen 

Or. fr

Begrundelse

Proceduren forud for optagelse (eller afslag på optagelse) af en hingst eller hoppe til avl i en 
stambog udgør en mulighed for at udføre en kontrol, navnlig af det zootekniske niveau af 
hesten, og er en del af udvælgelsen af dyr, der drejer sig om mere end blot afstamning.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag II - Del 1 - Kapitel I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Dets afstamning er fastlagt i 
overensstemmelse med stambogens regler 
og med avlsprogrammet som godkendt i 
henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9.

b) Dets afstamning er fastlagt i 
overensstemmelse med stambogens regler. 

Or. fr

Begrundelse

Forvaltningen af genealogien bør være underlagt af reglerne for stambøger og ikke af 
avlsprogrammet. 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Raceforeninger skal foretage
individafprøvninger for at fastslå racerent 
avlskvægs genetiske værdi ved hjælp af en 
af de i dette kapitel beskrevne metoder 
eller en kombination heraf.

Raceforeninger skal foretage eller få 
foretaget individafprøvninger for at fastslå 
racerent avlskvægs genetiske værdi ved 
hjælp af en af de i dette kapitel beskrevne 
metoder eller en kombination heraf.

Or. fr

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Individafprøvning skal foretages i 
overensstemmelse med de regler og 
standarder, der er fastsat af det relevante 
EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 
samarbejde med Den Internationale 

Individafprøvning skal foretages i 
overensstemmelse med de regler og 
standarder, der er fastsat af det relevante 
EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 
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Kontrolforeningsorganisation (ICAR). samarbejde med ICAR.

Or. fr

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel I – Afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Raceforeninger skal registrere 
mælkeproduktionsdata i overensstemmelse 
med de regler og standarder, der er fastsat 
af det relevante EU-referencecenter, jf. 
artikel 31, stk. 1, i samarbejde med ICAR.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel I – Afsnit 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kun hvis de relevante data frembringes 
på grundlag af et registreringssystem, der 
er godkendt af den udpegede institution, jf. 
artikel 29, stk. 1, kan det overvejes at lade 
avlsværdivurderingen omfatte 
temperament, eksteriørbedømmelsesdata 
og modstandsdygtighed over for sygdom.

2. Kun hvis de relevante data frembringes 
på grundlag af et registreringssystem, der 
er godkendt af den udpegede institution, jf. 
artikel 29, stk. 1, kan det overvejes at lade 
avlsværdivurderingen omfatte 
temperament, eksteriørbedømmelsesdata 
og modstandsdygtighed over for sygdom 
eller enhver anden ny egenskab.

Or. fr
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et avlsdyrs avlsværdi beregnes på grundlag 
af resultaterne af individafprøvningen af 
dyret eller af dets slægtninge, og 
avlsværdien kan gøres yderligere pålidelig 
ved anvendelse af genominformation eller 
baseres på en anden metode, der er 
valideret af EU-referencecenteret som 
omhandlet i artikel 31, stk. 1.

Et avlsdyrs avlsværdi beregnes på grundlag 
af informationer knyttet til genomet 
og/eller resultaterne af individafprøvningen 
af dyret og/eller dets slægtninge og/eller 
enhver anden kilde til information, der er 
valideret af EU-referencecentret som 
omhandlet i artikel 31, stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

De bestemmelser, som Kommissionen foreslår, kan forstås som et forbud mod godkendelse til 
avl af ungtyre uden døtre i avl, også betegnet som genomiske. Det er dog vigtigt at sikre 
markedsføringen af sæd fra tyre, der er genomvurderede.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De statistiske metoder, der anvendes 
ved avlsværdivurdering, skal være i 
overensstemmelse med de regler og 
standarder, der er fastsat af det relevante 
EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 
samarbejde med ICAR, og sikre en 
avlsværdivurdering, der ikke er påvirket 
af de væsentligste miljøfaktorer eller 
datastrukturen.

3. Raceforeningen har ansvaret for at 
sikre fravær af forskelsbehandling som 
følge af de vigtigste miljømæssige faktorer 
og datastrukturen. Raceforeningen kan 
anmode det relevante EU-referencecenter, 
jf. artikel 31, stk. 1, om hjælp, hvis det 
ønsker at få dets statistiske 
avlsværdivurderinger bragt i 
overensstemmelse med internationalt 
fastslåede og godkendte standarder og 
regler. Hvis der anmodes om ekspertise, 
er EU-referencecentret underlagt 
fortrolighedskrav, hvad angår de 
oplysninger, som raceforeningen 
fremsender.
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Or. fr

Begrundelse

Den forpligtelse, som Kommissionen foreslår, kan være af en sådan beskaffenhed, at den 
bremser nyskabelse, hvad angår avlsværdivurderingen, og kan eventuelt virke skadelig for 
forretningshemmelighederne i en raceforening, der udarbejder en nyskabende statistisk 
metode. 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Avlsværdivurderingens pålidelighed måles 
som determinationskoefficienten i 
overensstemmelse med de regler og 
standarder, der er fastsat af det relevante 
EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 
samarbejde med ICAR. Ved 
offentliggørelse af vurderingsresultaterne 
skal pålideligheden såvel som 
vurderingsdatoen oplyses.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tyre bestemt til kunstig inseminering, 
med undtagelse af tyre, der tilhører 
udryddelsestruede racer, skal underkastes 
en avlsværdivurdering for så vidt angår de 
obligatoriske egenskaber som beskrevet i 
punkt 6 eller 7. Avlsværdierne 
offentliggøres af raceforeningen.

5. Tyre bestemt til kunstig inseminering, 
med undtagelse af tyre, der tilhører 
udryddelsestruede racer, skal underkastes 
en avlsværdivurdering, der som minimum 
omhandler de obligatoriske egenskaber 
som beskrevet i punkt 6 eller 7. Alle
avlsværdierne offentliggøres af 
raceforeningen.

Andre foreliggende avlsværdidata for tyre 
bestemt til kunstig inseminering skal 

Den offentliggør også de eksisterende
avlsværdidata for tyre af naturlig 
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ligeledes offentliggøres af raceforeningen. bedækning og hundyrene.

Or. fr

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 6 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumspålideligheden af 
avlsværdivurderingen af tyre af malkerace 
bestemt til kunstig inseminering skal være 
mindst 0,5 for egenskaberne mælkeydelse 
samt smørfedt- og proteinindhold, i 
overensstemmelse med de regler og 
standarder, der er fastsat af det relevante 
EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 
samarbejde med ICAR for vurdering af de 
væsentligste produktionsegenskaber, under 
hensyntagen til samtlige oplysninger om 
afkom og søskende.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 6 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genomisk vurderede ungtyre, for hvilke 
der ikke foreligger prøveresultater for 
afkom, betragtes som egnede til kunstig 
inseminering, hvis genomvurderingen af 
dem er valideret i overensstemmelse med 
de regler og standarder, der er fastsat af det 
relevante EU-referencecenter, jf. artikel 31, 
stk. 1, i samarbejde med ICAR.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – punkt 7 – stk. 1 - litra e) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) genomvurdering eller enhver anden 
metode, eventuelt en kombination af disse 
metoder, som er valideret i 
overensstemmelse med de regler og 
standarder, der er fastsat af det relevante 
EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 
samarbejde med ICAR.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 7 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumspålideligheden af 
avlsværdivurderingen af tyre af kvægrace 
bestemt til kunstig inseminering skal være 
mindst 0,5 for egenskaberne tilvækst og 
muskeludvikling (kødsætning), i 
overensstemmelse med de regler og 
standarder, der er fastsat af det relevante 
EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 
samarbejde med ICAR for vurdering af de 
væsentligste produktionsegenskaber.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag III - Del 1 - Kapitel II – stk. 7 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis genomavlsværdierne beregnes, skal 
disse værdier valideres for de pågældende 
egenskaber i overensstemmelse med de 
regler og standarder, der er fastsat af det 
relevante EU-referencecenter, jf. artikel 31, 
stk. 1, i samarbejde med ICAR.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag III - Del 3 - Kapitel I – stk. 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De egenskaber, der registreres i 
overensstemmelse med de principper, der 
er fastlagt af ICAR, såsom 
mælkeproduktion, mælkens 
sammensætning eller andre relevante data, 
skal oplyses.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag II - Del 3 - Kapitel I – stk. 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) vedrøre en periode, der er i 
overensstemmelse med den af ICAR 
fastlagte norm for registrering af malkedyrs 
produktivitet

Vedrører ikke den danske tekst.
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Or. fr


