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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ζωοτεχνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει να ενθαρρύνει το ελεύθερο 
εμπόριο εντός των ορίων της Ένωσης και να διευκολύνει την εισαγωγή ζώων αναπαραγωγής 
και του γενετικού τους υλικού, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την διατήρηση των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής και διατήρησης των γενετικών πόρων και άρα του συνόλου των φυλών που 
υπάρχουν στην Ευρώπη.

Η εκτροφή ζώων παραγωγής τροφίμων και δη διαπιστωμένης υψηλής γενετικής ποιότητας 
δεν συνεισφέρει απλώς στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία 
εκτρέφονται αλλά συνιστά επίσης έναν από τους πυλώνες της επισιτιστικής ασφάλειας της 
Ένωσης.

Η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας εντούτοις, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή μεταξύ 
άλλων η εξαγωγή των μεγάλων ευρωπαϊκών φυλών στο εξωτερικό, δεν πρέπει να γίνει λόγος 
για να κινδυνεύσουν οι τοπικές φυλές, ορισμένες εξαιρετικά ευάριθμες, οι οποίες αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα της γενετικής βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Ο συντάκτης της 
παρούσας επεδίωξε να χαρακτηρίζεται ολόκληρο το κείμενο από τούτη τη προσπάθεια 
διασφάλισης μιας τέτοιας ισορροπίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενοποιήσει όλες τις οδηγίες που άπτονται της 
ζωοτεχνικής νομοθεσίας για διάφορα είδη σε ένα, ενιαίο νομικό corpus υπό τη μορφή του 
παρόντος κανονισμού, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση της ενιαίας 
αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Ο συντάκτης της παρούσας τάσσεται υπέρ του εγχειρήματος 
αλλά εκτιμά εντούτοις ότι ορισμένες διατάξεις χρήζουν βελτιώσεων, εάν επιθυμούμε την 
υλοποίηση του στόχου που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Συγκεκριμένα δε, οι έννοιες της "φυλής", του "προγράμματος αναπαραγωγής", του 
"προγράμματος διατήρησης" και του "πλήγματος κατά της γενετικής διατήρησης ή 
ποικιλομορφίας" απουσιάζουν μολονότι αποτελούν έννοιες κλειδιά για την ερμηνεία του 
παρόντος κανονισμού. Ο συντάκτης της παρούσας θέλησε να τις συμπεριλάβει στο σχέδιο 
γνωμοδότησής του.

Τα άρθρα 5 και 9, τα οποία αναφέρονται συγκεκριμένα στη προστασία της βιοποικιλότητας, 
διευρύνθηκαν εξάλλου προκειμένου να καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις στις οποίες 
είναι πιθανόν να ανακύψουν κίνδυνοι για τοπική φυλή η οποία έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη.  

Επιπλέον, ο συντάκτης της παρούσας είναι της άποψης ότι τα ιπποειδή δεν μπορούν να 
τύχουν της ίδιας μεταχείρησης με άλλα είδη από τον παρόντα κανονισμό λόγω της 
ιδιομορφίας του γενεαλογικού βιβλίου τους. Αν και η ΕΕ έχει τη τιμή να φιλοξενεί την έδρα 
του σχετικού παγκόσμιου οργάνου, οι μεγάλες φυλές των ιπποειδών είναι οργανωμένες σε 
διεθνές επίπεδο, γεγονός που δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση.  Η Ευρώπη βρίσκεται 
σήμερα στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την εκτροφή ιπποειδών. Αποτελεί 
καθήκον μας να διαφυλάξουμε την ποικιλομορφία και το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των stud 
books.
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Ο συντάκτης της παρούσας επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει την μεγάλη σημασία του έργου 
της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων (ICAR, International 
Committee for Animal Recording) σε ό,τι αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης, τους κανόνες 
ελέγχου της απόδοσης και την γενετική αξιολόγηση των ζώων παραγωγής τροφίμων. Η 
ICAR πρέπει να αναγνωριστεί σαφέστατα ως ο φορέας αναφοράς σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις 
στο πεδίο της ζωοτεχνικής νομοθεσίας και δη στους τομείς αρμοδιότητάς της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αναπαραγωγή οικόσιτων βοοειδών, 
χοίρων, αιγοπροβάτων και ιπποειδών, 
καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, η 
αναπαραγωγή ζώων άλλων ειδών κατέχουν 
σημαντική θέση στη γεωργία της Ένωσης 
και αποτελούν πηγή εισοδήματος για τον 
γεωργικό πληθυσμό. Η αναπαραγωγή 
ζώων των συγκεκριμένων ειδών ενισχύεται 
καλύτερα εάν χρησιμοποιούνται ζώα 
αναπαραγωγής καθαρής φυλής ή υβριδικοί 
χοίροι αναπαραγωγής καταγεγραμμένης 
υψηλής γενετικής ποιότητας.

(1) Η αναπαραγωγή βοοειδών, χοίρων, 
αιγοπροβάτων και ιπποειδών παραγωγής
καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, η 
αναπαραγωγή ζώων άλλων ειδών κατέχουν 
στρατηγική θέση στη γεωργία της Ένωσης 
τόσο από οικονομική όσο και κοινωνική 
άποψη. Η γεωργική αυτή δραστηριότητα, 
η οποία συμβάλλει στην επισιτιστική 
ασφάλεια της Ένωσης, αποτελεί πηγή 
εισοδήματος για τον γεωργικό πληθυσμό. 
Η αναπαραγωγή ζώων των συγκεκριμένων 
ειδών ενισχύεται καλύτερα εάν 
χρησιμοποιούνται ζώα αναπαραγωγής 
καθαρής φυλής ή υβριδικοί χοίροι 
αναπαραγωγής καταγεγραμμένης υψηλής 
γενετικής ποιότητας.

Or. fr
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας 
δεν πρέπει να οδηγήσει στην εξαφάνιση 
φυλών των οποίων τα χαρακτηριστικά 
ανταποκρίνονται σε ειδικές βιοφυσικές 
συνθήκες. Εάν δεν διατηρηθούν σε 
επαρκείς αριθμούς, οι τοπικές φυλές 
μπορεί να απειληθούν, γεγονός που θα 
συνιστούσε απώλεια γενετικής 
βιοποικιλότητας.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ωστόσο, ο όρος «φυλή» θα πρέπει να 
παραμείνει μια μη προσδιορισθείσα 
νομική έννοια, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στις ενώσεις εκτροφέων να 
περιγράφουν την ομάδα ζώων με επαρκή 
γενετική ομοιομορφία τα οποία θεωρούν 
ως διακριτά από άλλα ζώα του ίδιου 
είδους και να τα εγγράφουν αναφέροντας 
τους γνωστούς προγόνους τους σε βιβλία 
αναπαραγωγής, προκειμένου να 
αναπαράγουν τα κληρονομικά 
χαρακτηριστικά τους μέσω 
αναπαραγωγής, ανταλλαγής και επιλογής 
στο πλαίσιο ενός καθιερωμένου 
προγράμματος αναπαραγωγής.

διαγράφεται 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η έννοια της «φυλής» που απαντάται σε ολόκληρο τον κανονισμό δεν προσδιορίζεται. Για 
λόγους νομικής ασφάλειας, ο συντάκτης της παρούσας προτείνει ορισμό. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις ενώσεις εκτροφέων και 
τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής και ο 
τρόπος με τον οποίο αξιολογούν και 
ταξινομούν τα ζώα επηρεάζουν την αξία 
των ζώων αναπαραγωγής στην αγορά. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες για την αναγνώριση των ενώσεων 
εκτροφέων και των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής με βάση εναρμονισμένα 
κριτήρια της Ένωσης, καθώς και για την 
εποπτεία τους από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που 
θεσπίζονται από αυτές δεν δημιουργούν 
ανισότητες μεταξύ των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής και των προτύπων 
αναπαραγωγής, θέτοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο εντός 
της Ένωσης.

(16) Η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις ενώσεις εκτροφέων και 
τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής και ο 
τρόπος με τον οποίο αξιολογούν και 
ταξινομούν τα ζώα προσδιορίζουν το 
επίπεδο απόδοσης του ζώου και 
επηρεάζουν την αξία των ζώων 
αναπαραγωγής στην αγορά. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες 
για την αναγνώριση των ενώσεων 
εκτροφέων και των επιχειρήσεων 
αναπαραγωγής με βάση εναρμονισμένα 
κριτήρια της Ένωσης, καθώς και για την 
εποπτεία τους από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που 
θεσπίζονται από αυτές δεν δημιουργούν 
ανισότητες μεταξύ των προγραμμάτων 
αναπαραγωγής και των προτύπων 
αναπαραγωγής, θέτοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο εντός 
της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ο έλεγχος της απόδοσης και η 
γενετική αξιολόγηση μπορούν να 

(34) Ο έλεγχος της απόδοσης και η 
γενετική αξιολόγηση μπορούν να 
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διενεργούνται από φορείς που ορίζονται 
από την ένωση εκτροφέων ή την 
επιχείρηση αναπαραγωγής. Οι εν λόγω 
οριζόμενοι φορείς συνεργάζονται με τα 
κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ορίζονται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να 
εξουσιοδοτηθεί να ορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τα κέντρα 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
πρέπει να χορηγηθούν στην Επιτροπή οι 
αναγκαίες εξουσίες για να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες θα 
περιγράφονται τα καθήκοντα και οι 
λειτουργίες τους, τροποποιώντας, όπου 
είναι αναγκαίο, το παράρτημα IV. Τα 
συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς πληρούν 
τις προϋποθέσεις για ενίσχυση από την 
Ένωση, σύμφωνα με την απόφαση 
2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες 
δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα15. Στην 
περίπτωση των καθαρόαιμων βοοειδών 
αναπαραγωγής, ο έλεγχος της απόδοσης 
και η γενετική αξιολόγηση που 
διενεργούνται από μια ένωση εκτροφέων 
ενισχύονται επί του παρόντος από το 
κέντρο Interbull, τον οργανισμό αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται 
δυνάμει της απόφασης 96/463/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για 
τον ορισμό του οργανισμού αναφοράς που 
αναλαμβάνει να συνεργαστεί στο θέμα της 
ομοιομορφίας των μεθόδων δοκιμής και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής16.

διενεργούνται από φορείς που ορίζονται 
από την ένωση εκτροφέων ή την 
επιχείρηση αναπαραγωγής. Οι εν λόγω 
οριζόμενοι φορείς συνεργάζονται με τα 
κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ορίζονται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να 
εξουσιοδοτηθεί να ορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τα κέντρα 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
πρέπει να χορηγηθούν στην Επιτροπή οι 
αναγκαίες εξουσίες για να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες θα 
περιγράφονται τα καθήκοντα και οι 
λειτουργίες τους, τροποποιώντας, όπου 
είναι αναγκαίο, το παράρτημα IV. Τα 
συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς πληρούν 
τις προϋποθέσεις για ενίσχυση από την 
Ένωση, σύμφωνα με την απόφαση 
2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες 
δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα15. Στην 
περίπτωση των καθαρόαιμων βοοειδών 
αναπαραγωγής, ο έλεγχος της απόδοσης 
και η γενετική αξιολόγηση που 
διενεργούνται από μια ένωση εκτροφέων 
ενισχύονται επί του παρόντος από το 
κέντρο Interbull, μόνιμη επιτροπή της 
Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των 
Αποδόσεων των Ζώων (ICAR), που 
ορίζεται δυνάμει της απόφασης 96/463/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, 
ως ο οργανισμός αναφοράς που 
αναλαμβάνει να συνεργαστεί στο θέμα της 
ομοιομορφίας των μεθόδων δοκιμής και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής.

__________________ __________________
15

ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.
15

ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

16
ΕΕ L 192 της 2.8.1996, σ. 19. 16

ΕΕ L 192 της 2.8.1996, σ. 19.

Or. fr
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α – περίπτωση i 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στα είδη της οικογένειας των βοοειδών 
(Bos taurus και Bubalus bubalis), στο 
είδος του χοίρου (Sus scrofa), του 
προβάτου (Ovis aries), της αίγας (Capra 
hircus)∙

i) στα είδη της οικογένειας των βοοειδών 
(Bos spp. και Bubalus bubalis), στο είδος 
του χοίρου (Sus scrofa), του προβάτου 
(Ovis aries), της αίγας (Capra hircus)∙

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τα βοοειδή τύπου 
ζαβού, τα οποία βρίσκονται και επιλέγονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προτείνεται η 
υιοθέτηση της ονομασίας Bos spp.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aα) «φυλή»: σύνολο ζώων με επαρκή 
αριθμό κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ 
τους, ούτως ώστε να μπορεί να θεωρείται 
ομοιογενές από μία ή περισσότερες 
ομάδες εκτροφέων που συμφωνούν 
σχετικά με την διοργάνωση της 
ανανέωσης των ζώων αναπαραγωγής και 
των σχετικών εμπορικών ανταλλαγών, 
μεταξύ άλλων και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «φυλής» που απαντάται σε ολόκληρο τον κανονισμό δεν προσδιορίζεται. Για 
λόγους νομικής ασφάλειας, ο συντάκτης της παρούσας προτείνει ορισμό. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) «πρόγραμμα αναπαραγωγής»: 
διαδικασία που διενεργείται βάσει του 
παρόντος κανονισμού με σκοπό την 
γενετική βελτίωση των ζώων και περιέχει 
όλες τις παρακάτω ενέργειες:

- προσδιορισμός των σκοπών της 
αναπαραγωγής, των κριτηρίων και των 
πληθυσμών που πρέπει να υπολογιστούν·

- επιλογή ή πολλαπλασιασμός ζώων 
αναπαραγωγής υποψηφίων προς 
εξάπλωση·

- οργάνωση του μηχανισμού συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της 
αξιοποίησης όλων των κατάλληλων 
μέσων, με σκοπό την γενετική αξιολόγηση 
των ζώων αναπαραγωγής·

- οργάνωση της εξάπλωσης των 
επιλεγέντων ζώων αναπαραγωγής βάσει 
των αποτελεσμάτων που είχε η γενετική 
τους αξιολόγηση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια του προγράμματος αναπαραγωγής που απαντάται σε ολόκληρο τον κανονισμό δεν 
προσδιορίζεται. Για λόγους νομικής ασφάλειας, ο συντάκτης της παρούσας προτείνει ορισμό. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) «πρόγραμμα διατήρησης»: 
πρόγραμμα που αποσκοπεί στη 
διαφύλαξη της γενετικής κληρονομιάς 
ενός πληθυσμού ή μιας φυλής μέσω της 
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εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων in 
situ (σε ζώντα ζώα) ή ex situ (διατήρηση 
αναπαραγωγικού υλικού ή ιστού)·

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στγ) «πλήγμα κατά της γενετικής 
διατήρησης ή ποικιλομορφίας μιας 
φυλής»: φαινόμενο που προξενείται όταν 
η αναγνώριση μιας νέας ένωσης 
εκτροφέων ή η έγκριση ενός 
προγράμματος αναπαραγωγής στους 
κόλπους της ίδιας φυλής έχει ως 
αποτέλεσμα να πληγεί η διαχείριση της 
γενετικής κληρονομιάς της εν λόγω φυλής 
εξαιτίας, αφενός μιας έλλειψης 
συντονισμού στη διαχείριση των ζώων 
στην οποία προβαίνουν οι διάφορες 
αναγνωρισμένες ενώσεις εκτροφέων 
στους κόλπους της ίδιας φυλής και, 
αφετέρου μιας ανεπαρκούς ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των 
αναγνωρισμένων ενώσεων εκτροφέων, 
κατάσταση η οποία οδηγεί σε μειωμένη 
αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις 
προσδοκώμενες γενετικές προόδους, τον
περιορισμό της διάδοσης της ενδογαμίας 
και την διαχείριση των ανωμαλιών 
γενετικής προέλευσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια του πλήγμα κατά της γενετικής διατήρησης ή ποικιλομορφίας μιας φυλής υπάρχει σε 
όλο το κείμενο του παρόντος κανονισμού αλλά δεν ορίζεται. Για λόγους νομικής ασφάλειας, ο 
συντάκτης της παρούσας προτείνει ορισμό. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο θ – σημείο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) των ειδών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) σημείο ii), του οποίου οι 
γεννήτορες είναι εγγεγραμμένοι στο κύριο 
τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της 
αυτής φυλής και το οποίο είναι με τη σειρά 
του εγγεγραμμένο ή καταχωρισμένο και 
δυνάμενο να εγγραφεί στο κύριο τμήμα 
του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 19∙

ii) των ειδών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) σημείο ii), του οποίου οι 
γεννήτορες είναι εγγεγραμμένοι στο κύριο 
τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της 
αυτής φυλής και το οποίο είναι με τη σειρά 
του εγγεγραμμένο ή καταχωρισμένο και 
δυνάμενο να εγγραφεί στο κύριο τμήμα 
του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
ευνουχισμένων αλόγων, σύμφωνα με το 
άρθρο 19∙

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός, ο οποίος δεν αφορά παρά τα ζώα αναπαραγωγής, δεν ανταποκρίνεται στις 
ιδιαιτερότητες του βιβλίου αναπαραγωγής των ιπποειδών, στο οποίο η εγγραφή των προϊόντων 
πραγματοποιείται ευθύς αμέσως μετά τη γέννηση, ανεξαρτήτως της μελλοντικής τους μοίρας ως 
επιβητόρων ή όχι.  Τούτο αφορά ιδίως τους εκτομίες και τον χαρακτηρισμό τους ως 
«καταχωρισμένου ιπποειδούς».

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «ιδιότητα»: μετρήσιμο κληρονομικό 
γνώρισμα ενός ζώου αναπαραγωγής∙

ιε) «ιδιότητα»: εκτίμηση της επίπτωσης 
που ο γενότυπος ενός ζώου έχει σε ένα 
δεδομένο χαρακτηριστικό το οποίο 
ενδέχεται να μεταδώσει στους απογόνους 
του

Or. fr
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή 
μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει μια 
ένωση εκτροφέων που συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 
1 του παραρτήματος Ι, εφόσον το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής της 
συγκεκριμένης ένωσης εκτροφέων θα 
έθετε σε κίνδυνο τη διατήρηση ή τη 
γενετική ποικιλότητα των καθαρόαιμων 
ζώων αναπαραγωγής που έχουν εγγραφεί ή 
καταχωριστεί και δύνανται να εγγραφούν, 
στο βιβλίο αναπαραγωγής που 
καταρτίζεται για τη συγκεκριμένη φυλή 
από μια ένωση εκτροφέων που έχει ήδη 
αναγνωριστεί στο οικείο κράτος μέλος.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή 
μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει μια 
ένωση εκτροφέων που συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 
1 του παραρτήματος Ι, εφόσον το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής της 
συγκεκριμένης ένωσης εκτροφέων θα 
έθετε σε κίνδυνο:

- τη διατήρηση ή τη γενετική ποικιλότητα 
των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής 
που έχουν εγγραφεί ή καταχωριστεί και 
δύνανται να εγγραφούν, στο βιβλίο 
αναπαραγωγής που καταρτίζεται για τη 
συγκεκριμένη φυλή από μια ένωση 
εκτροφέων που έχει ήδη αναγνωριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, ή

- το πρόγραμμα βελτίωσης ή 
αναπαραγωγής μιας  προϋπάρχουσας 
εγκεκριμένης ένωσης για την ίδια φυλή, ή 

- τους στόχους του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια και της Σύμβασης για τη 
βιολογική ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά 
την διατήρηση της βιοποικιλότητα, ή

- το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής, στην περίπτωση των 
φυλών των ιπποειδών.

Or. fr



PA\1037651EL.doc 13/29 PE541.295v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εμπλουτιστούν οι διατάξεις σχετικά με τις δυνατότητες άρνησης αναγνώρισης των 
ενώσεων εκτροφέων προκειμένου να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των ενώσεων εκτροφέων 
για την ίδια φυλή σε μία δεδομένη περιοχή, κατάσταση που θα συσκότιζε τα πράγματα για τους 
χρήστες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τις ενδεχόμενες οχλήσεις και την 
αποσάθρωση που θα προξενούσε η 
αναγνώριση μιας ένωσης που θα 
καταχώριζε τα ίδια ζώα αναπαραγωγής 
με μια ήδη αναγνωρισμένη ένωση 
εκτροφέων.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 μπορεί να επιτρέψει σε ενώσεις 
εκτροφέων και επιχειρήσεις αναπαραγωγής 
να αναθέτουν την τεχνική διαχείριση του 
βιβλίου αναπαραγωγής τους ή του 
γενεαλογικού μητρώου και άλλες ειδικές 
πτυχές του προγράμματος αναπαραγωγής 
τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Οι ενώσεις εκτροφέων και οι
επιχειρήσεις αναπαραγωγής μπορούν να 
αναθέτουν την τεχνική διαχείριση του 
βιβλίου αναπαραγωγής τους ή του 
γενεαλογικού μητρώου και άλλες ειδικές 
πτυχές του προγράμματος αναπαραγωγής 
τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα έγκρισης η όχι της ανάθεσης της τεχνικής διαχείρισης του βιβλίου αναπαραγωγής 
τους ή του γενεαλογικού μητρώου, καθώς ορισμένων ειδικών πτυχών του προγράμματος 
αναπαραγωγής μιας ένωσης εκτροφέων θα πρέπει να επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των 
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ενώσεων εκτροφέων. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν επιλέξουν να κάνουν χρήση της 
δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο, οι ενώσεις εκτροφέων και οι 
επιχειρήσεις αναπαραγωγής ενημερώνουν 
σχετικά την αρμόδια αρχή.

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 71, για τις τροποποιήσεις των 
απαιτήσεων για την έγκριση των 
προγραμμάτων αναπαραγωγής που 
καθορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος I και, όσον αφορά τα 
καθαρόαιμα ιπποειδή, στο μέρος 3 του 
παραρτήματος I, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα διάφορα προγράμματα 
αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται 
από ενώσεις εκτροφέων και επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 71, για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων για την έγκριση των 
προγραμμάτων αναπαραγωγής που 
καθορίζονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος I και, όσον αφορά τα 
καθαρόαιμα ιπποειδή, στο μέρος 3 του 
παραρτήματος I, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα διάφορα προγράμματα 
αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται 
από ενώσεις εκτροφέων και επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής.

Or. fr
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσκομίζει στην αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο στοιχείο α), μαζί με την εν 
λόγω κοινοποίηση, αντίγραφο της αίτησης 
για την έγκριση του προγράμματος 
αναπαραγωγής που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1.

β) προσκομίζει στην αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο στοιχείο α), μαζί με την εν 
λόγω κοινοποίηση, αντίγραφο της αίτησης 
για την έγκριση του προγράμματος 
αναπαραγωγής που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, στην εθνική 
γλώσσα της αρμόδιας αρχής που 
αναφέρεται στο στοιχείο α).

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η έγκριση ενός επιπλέον προγράμματος 
αναπαραγωγής θα κατακερμάτιζε τον 
πληθυσμό των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής που διατίθενται στο εν 
λόγω κράτος μέλος σε βαθμό που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ή τη γενετική ποικιλομορφία 
της συγκεκριμένης φυλής.

β) η έγκριση ενός επιπλέον προγράμματος 
αναπαραγωγής θα κατακερμάτιζε τον 
πληθυσμό των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής που διατίθενται στο εν 
λόγω κράτος μέλος σε βαθμό που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ή τη γενετική ποικιλομορφία 
της συγκεκριμένης φυλής ή να καταλήξει 
σε κατευθύνσεις αποκλίνουσες ή 
ασύμβατες με τα καθορισμένα για την 
συγκεκριμένη φυλή στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος χαρακτηριστικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους συνεκτικότητα για τα προγράμματα αναπαραγωγής όταν 
υπάρχουν περισσότερα του ενός για την ίδια φυλή. Σε αντίθετη περίπτωση απειλούνται τόσο η 
ομοιογένεια των ζώων της φυλής όσο και οι στόχοι της αναπαραγωγής όπως τους έχουν θέσει 
οι εκτροφείς.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 για τις τροποποιήσεις των 
προϋποθέσεων για την καταγραφή των 
ζώων σε συμπληρωματικά τμήματα των 
βιβλίων αναπαραγωγής που καθορίζονται 
στο κεφάλαιο ΙΙΙ του μέρους 1 του 
παραρτήματος II.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 71 για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων για την καταγραφή των 
ζώων σε συμπληρωματικά τμήματα των 
βιβλίων αναπαραγωγής που καθορίζονται 
στο κεφάλαιο ΙΙΙ του μέρους 1 του 
παραρτήματος II.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενώσεις εκτροφέων δεν αποκλείουν 
για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους, 
πέραν εκείνων που απορρέουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 19, τη χρήση των 
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που 
είναι εγγεγραμμένα στο κύριο τμήμα του 
βιβλίου αναπαραγωγής τους για 
αναπαραγωγή με τις ακόλουθες τεχνικές 
αναπαραγωγής:

1. Οι ενώσεις εκτροφέων δεν αποκλείουν 
για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους, 
πέραν εκείνων που απορρέουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 19 και του άρθρου 
27, τη χρήση των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα 
στο κύριο τμήμα του βιβλίου 
αναπαραγωγής τους για αναπαραγωγή με 
τις ακόλουθες τεχνικές αναπαραγωγής:

Or. fr
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, οι ενώσεις εκτροφέων ιπποειδών 
μπορούν, για τις ανάγκες των 
προγραμμάτων αναπαραγωγής τους και 
για την διαφύλαξη της γενετικής 
ποικιλομορφίας στους κόλπους μιας 
φυλής, να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν την εισαγωγή ζώων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους, αναλόγως του τρόπου 
αναπαραγωγής αυτών, καθώς και την 
χρήση τεχνικών αναπαραγωγής, φυσικής 
ή τεχνητής, (τεχνητή σπερματέγχυση, 
γονιμοποίηση εμβρύων in vivo ή in vitro) 
σε καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που 
είναι εγγεγραμμένα στο κύριο τμήμα του 
βιβλίου αναπαραγωγής τους .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1, η τεχνητή γονιμοποίηση δεν είναι 
δυνατόν να απαγορευτεί παρά εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις ελέγχου της 
απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση των ιπποειδών, ο παρών κανονισμός 
οφείλει να επιτρέπει την επιλογή μεθόδων αναπαραγωγής από την ένωση εκτροφέων στο 
πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενώσεις εκτροφέων απαιτούν την 
ταυτοποίηση των καθαρόαιμων βοοειδών 
αναπαραγωγής και των αρσενικών 
καθαρόαιμων αιγοπροβάτων
αναπαραγωγής που ανήκουν σε 

1. Οι ενώσεις εκτροφέων απαιτούν την 
ταυτοποίηση των καθαρόαιμων βοοειδών, 
προβατοειδών ή αιγοειδών αναπαραγωγής 
μέσω ανάλυσης της ομάδας αίματος, μέσω 
αναλύσεων μονονουκλεοτιδικού 
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γαλακτοπαραγωγικές φυλές μέσω 
ανάλυσης της ομάδας αίματος ή με 
οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που 
παρέχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό 
βεβαιότητας, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
για:

πολυμορφισμού (SNP) και 
μικροδορυφόρων ή με οποιαδήποτε άλλη 
κατάλληλη μέθοδο που παρέχει 
τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας, 
όταν αυτά χρησιμοποιούνται για:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αναλύσεις μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού (SNP) και μικροδορυφόρων πρέπει επίσης 
να αναφερθούν ρητώς ως μέθοδος αναφοράς.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενσωματώνει την εξέλιξη 
των μεθόδων προσδιορισμού με βάση τις 
εργασίες της ICAR και της International 
Society of Animal Genetics (ISAG) 
(διεθνούς οργάνωσης γενετικής των 
ζώων).

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το 
οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 9 απαιτεί τη 
διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και 
γενετικής αξιολόγησης για την κατάταξη 
των καθαρόαιμων ιπποειδών 
αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής, 
καθώς και για αποδοχή για αναπαραγωγή 

2. Όταν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το 
οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 9 απαιτεί τη 
διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και 
γενετικής αξιολόγησης για την κατάταξη 
των καθαρόαιμων ιπποειδών 
αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής, 
καθώς και για αποδοχή για αναπαραγωγή 
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των αρσενικών ιπποειδών αναπαραγωγής 
και του σπέρματος αυτών, οι ενώσεις
εκτροφέων διασφαλίζουν ότι ο εν λόγω 
έλεγχος απόδοσης και η γενετική 
αξιολόγηση πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τους ακόλουθους κανόνες, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα I:

ζώων αναπαραγωγής και του 
αναπαραγωγικού τους υλικού, οι ενώσεις 
εκτροφέων διασφαλίζουν ότι ο εν λόγω 
έλεγχος απόδοσης και η γενετική 
αξιολόγηση πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τους ακόλουθους κανόνες, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα I:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα θέσπισης ελέγχου απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης για την αποδοχή για 
αναπαραγωγή πρέπει να επεκταθεί στις φοράδες. Ο τρόπος αυτός αναπαραγωγής είναι βασικός 
για ορισμένες ενώσεις εκτροφέων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
στοιχείο α), η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
ενιαίους κανόνες για τον έλεγχο της 
απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, 
καθώς και για την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων τους.

2. Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
στοιχείο α), η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
ενιαίους κανόνες για τον έλεγχο της 
απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, 
καθώς και για την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων τους, βασιζόμενη στις 
εργασίες της ICAR.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. να είναι νομικά και οικονομικά 
ανεξάρτητη από την αρμόδια αρχή·

2. να είναι νομικά και οικονομικά 
ανεξάρτητη από την αρμόδια αρχή, 



PE541.295v01-00 20/29 PA\1037651EL.doc

EL

δεδομένου ότι η αρχή της οικονομικής 
ανεξαρτησίας δεν επηρεάζει την 
δυνατότητα των δημοσίων αρχών να της 
παρέχουν δημόσιες ενισχύσεις σύμφωνα 
με το δίκαιο της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος 1 – Κεφάλαιο I – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στο σημείο i) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής του βοείου (Bos taurus και 
Bubalus bubalis), χοίρειου (Sus scrofa), 
πρόβειου (Ovis aries) και αίγειου είδους 
(Capra hircus)·

i) στο σημείο i) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής του βοείου (Bos spp. και 
Bubalus bubalis), χοίρειου (Sus scrofa), 
πρόβειου (Ovis aries) και αίγειου είδους 
(Capra hircus)·

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος 1 – Κεφάλαιο I – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στο σημείο ii) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων 
ιπποειδών αναπαραγωγής (Equus caballus 
και Equus asinus)·

ii) στο σημείο ii) του άρθρου 2 στοιχείο θ) 
στην περίπτωση των καθαρόαιμων 
ιπποειδών αναπαραγωγής (Equus caballus 
και Equus asinus). Αμφότεροι οι 
γεννήτορές του έχουν εγγραφεί στο κύριο 
τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής και 
έχουν γίνει αποδεκτοί για αναπαραγωγή 
από την ένωση εκτροφέων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που πρέπει να προηγείται της αποδοχής (και άρα και της ενδεχόμενης απόρριψης) 
ενός επιβήτορα ή μιας φοράδας για αναπαραγωγή σε βιβλίο αναπαραγωγής καθιστά δυνατή την 
άσκηση ενός ελέγχου επί του ιπποειδούς ιδίως σε ζωοτεχνικό επίπεδο και εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας γενετικής βελτίωσης που υπερβαίνει την γενεαλογία. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος 1 – Κεφάλαιο I – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η γενεαλογία του καθορίζεται σύμφωνα 
με τους κανόνες που ορίζονται στο βιβλίο 
αναπαραγωγής, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει 
εγκριθεί βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 ή του άρθρου 9·

β) η γενεαλογία του καθορίζεται σύμφωνα 
με τους κανόνες που ορίζονται στο βιβλίο 
αναπαραγωγής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση της γενεαλογίας διέπεται από τους κανόνες του βιβλίου αναπαραγωγής και δεν 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή του προγράμματος αναπαραγωγής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο I – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενώσεις εκτροφέων διενεργούν έλεγχο 
της απόδοσης για τον καθορισμό της 
γενετικής αξίας των καθαρόαιμων 
βοοειδών αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας 
μία ή συνδυασμό των μεθόδων που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Οι ενώσεις εκτροφέων διενεργούν έλεγχο 
της απόδοσης, ή μεριμνούν για τη 
διενέργεια ελέγχου, για τον καθορισμό της 
γενετικής αξίας των καθαρόαιμων 
βοοειδών αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας 
μία ή συνδυασμό των μεθόδων που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. fr
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο I – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο έλεγχος της απόδοσης ακολουθεί τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή 
Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων 
(ICAR).

Ο έλεγχος της απόδοσης ακολουθεί τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR.

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο I – Τμήμα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενώσεις εκτροφέων καταγράφουν 
στοιχεία που αφορούν την 
γαλακτοπαραγωγή σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή 
Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων 
(ICAR).

Οι ενώσεις εκτροφέων καταγράφουν 
στοιχεία που αφορούν την 
γαλακτοπαραγωγή σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR.

Or. fr
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο I – Τμήμα 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ένταξη στη γενετική αξιολόγηση της 
ιδιοσυγκρασίας, των δεδομένων 
μορφολογικής ταξινόμησης και της 
ανθεκτικότητας στις ασθένειες πρέπει να 
εξετάζεται μόνο εάν τα δεδομένα 
παράγονται βάσει ενός συστήματος 
καταγραφής που έχει εγκριθεί από τον 
οριζόμενο φορέα, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1.

2. Η ένταξη στη γενετική αξιολόγηση της 
ιδιοσυγκρασίας, των δεδομένων 
μορφολογικής ταξινόμησης και της 
ανθεκτικότητας στις ασθένειες ή κάθε 
άλλου νέου χαρακτηριστικού, πρέπει να 
εξετάζεται μόνο εάν τα δεδομένα 
παράγονται βάσει ενός συστήματος 
καταγραφής που έχει εγκριθεί από τον 
οριζόμενο φορέα, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναπαραγωγική αξία ενός ζώου 
αναπαραγωγής υπολογίζεται με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου της απόδοσης 
του ζώου ή των συγγενών του· η 
εμπιστοσύνη στην εν λόγω 
αναπαραγωγική αξία μπορεί να ενισχυθεί 
με τη χρήση γονιδιωματικών 
πληροφοριών ή με βάση άλλη μέθοδο που 
έχει επικυρωθεί από το κέντρο αναφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 1.

Η αναπαραγωγική αξία ενός ζώου 
αναπαραγωγής υπολογίζεται με βάση 
πληροφορίες για το γονιδίωμα και/ή τα 
αποτελέσματα του ελέγχου της ατομικής 
απόδοσης του ζώου και/ή της απόδοσης 
των συγγενών του και/ή κάθε άλλη πηγή 
πληροφόρησης που έχει επικυρωθεί από 
το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή μπορούν να ερμηνευτούν ως απαγόρευση της αποδοχής 
για αναπαραγωγή σε νέους ταύρους που δεν έχουν μοσχίδες σε παραγωγή, τους λεγόμενους και 
"γονιδιωματικούς". Εντούτοις, αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να διασφαλίζεται η κυκλοφορία 
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στην αγορά σπέρματος από ταύρους που έχουν τύχει γονιδιωματικής αξιολόγησης.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στατιστικές μέθοδοι που 
εφαρμόζονται κατά τη γενετική 
αξιολόγηση είναι σύμφωνες με τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR και 
εγγυώνται την αμεροληψία της γενετικής 
αξιολόγησης όσον αφορά τις επιρροές 
των κυριοτέρων περιβαλλοντικών 
παραγόντων και της δομής δεδομένων.

3. Η ένωση εκτροφέων οφείλει να 
διασφαλίσει την έλλειψη οποιασδήποτε 
παρέκκλισης οφειλόμενης στους κύριους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες και στην 
δομή των δεδομένων. Η ένωση 
εκτροφέων μπορεί να απευθυνθεί στο 
σχετικό κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 1, εάν επιθυμεί να είναι 
σίγουρο ότι οι στατιστικές μέθοδοι 
γενετικής αξιολόγησης που χρησιμοποιεί 
συνάδουν με τους κανόνες και τις 
διατάξεις που έχουν αναγνωριστεί και 
ισχύουν διεθνώς. Σε περίπτωση 
πραγματογνωμοσύνης, το κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποχρεούται να τηρήσει το απόρρητο ως 
προς τις πληροφορίες που του διαβιβάζει 
η ένωση εκτροφέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τέτοια που 
ενδέχεται να φιμώσει το πνεύμα καινοτομίας στο πεδίο της γενετικής αξιολόγησης και, κατά 
περίπτωση, να επηρεάσει το επιχειρηματικό απόρρητο μιας ένωσης εκτροφέων που έχει 
ενδεχομένως αναπτύξει μία καινοτόμο στατιστική μεθοδολογία. 

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιοπιστία της γενετικής αξιολόγησης 
εκτιμάται ως συντελεστής καθορισμού 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από 
το σχετικό κέντρο αναφοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 1, σε συνεργασία με 
την ICAR. Κατά τη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης, πρέπει να 
κοινοποιούνται ο βαθμός αξιοπιστίας 
καθώς επίσης και η ημερομηνία 
διενέργειας της αξιολόγησης.

Or. fr

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ταύροι που προορίζονται για τεχνητή 
σπερματέγχυση, εξαιρουμένων των 
ταύρων που ανήκουν σε φυλές που 
απειλούνται με εξαφάνιση, υπόκεινται σε 
γενετική αξιολόγηση σχετικά με τα 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά, όπως 
περιγράφεται στο σημείο 6 ή 7. Οι εν λόγω
αναπαραγωγικές τιμές δημοσιεύονται από 
την ένωση εκτροφέων.

5. Οι ταύροι που προορίζονται για τεχνητή 
σπερματέγχυση, εξαιρουμένων των 
ταύρων που ανήκουν σε φυλές που 
απειλούνται με εξαφάνιση, υπόκεινται σε 
γενετική αξιολόγηση τουλάχιστον σχετικά 
με τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά, όπως 
περιγράφεται στο σημείο 6 ή 7. Το σύνολο 
των εν λόγω αναπαραγωγικών τιμών 
δημοσιεύεται από την ένωση εκτροφέων.

Η ένωση εκτροφέων δημοσιεύει επίσης και 
άλλα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την 
αναπαραγωγική αξία των ταύρων που 
προορίζονται για τεχνητή 
σπερματέγχυση.

Η ένωση εκτροφέων δημοσιεύει επίσης τα 
υφιστάμενα στοιχεία σχετικά με την 
αναπαραγωγική αξία των ταύρων που 
χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία 
καθώς και των αγελάδων.

Or. fr
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελάχιστος βαθμός αξιοπιστίας της 
γενετικής αξιολόγησης των ταύρων που 
προορίζονται για τεχνητή σπερματέγχυση 
των γαλακτοπαραγωγικών φυλών είναι 
τουλάχιστον 0,5 για τα 
γαλακτοπαραγωγικά χαρακτηριστικά, την 
περιεκτικότητα σε λίπος βουτύρου και 
πρωτεΐνες, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το 
σχετικό κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 1, σε συνεργασία με την 
ICAR για την αξιολόγηση των κύριων 
παραγωγικών χαρακτηριστικών, 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες από τους απογόνους και τους 
συγγενείς.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νεαροί ταύροι που έχουν αξιολογηθεί 
γονιδιωματικά, χωρίς να διαθέτουν 
ιστορικό της απόδοσης των απογόνων, 
θεωρούνται κατάλληλοι για τεχνητή 
σπερματέγχυση, εάν η γονιδιωματική 
αξιολόγησή τους έχει επικυρωθεί σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) γονιδιωματική αξιολόγηση ή 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, 
συμπεριλαμβανομένου συνδυασμού των 
μεθόδων αυτών, η οποία επικυρώνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από 
το σχετικό κέντρο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 1, σε συνεργασία με 
την ICAR.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 7 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελάχιστος βαθμός αξιοπιστίας της 
γενετικής αξιολόγησης των ταύρων που 
προορίζονται για τεχνητή σπερματέγχυση 
των κρεατοπαραγωγικών φυλών είναι 
τουλάχιστον 0,5 για τα χαρακτηριστικά 
αύξηση του ζώντος βάρους και τη μυϊκή 
ανάπτυξη (μυϊκή διάπλαση), σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR για την 
αξιολόγηση των κύριων παραγωγικών 
χαρακτηριστικών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – Μέρος 1 – Κεφάλαιο ΙI – παράγραφος 7 – εδάφιο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που υπολογίζονται 
γονιδιωματικές αναπαραγωγικές αξίες, οι 
τιμές αυτές επικυρώνονται σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από το σχετικό κέντρο 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, 
σε συνεργασία με την ICAR.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 3 – Κεφάλαιο I – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα χαρακτηριστικά που έχουν 
καταγραφεί σύμφωνα με τις αρχές που 
συμφωνήθηκαν από την ICAR, όπως η 
παραγωγή γάλακτος, η σύνθεση του 
γάλακτος ή κάθε άλλο σχετικό στοιχείο 
πρέπει να αναφέρονται·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 3 – Κεφάλαιο I – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αφορούν μια καθορισμένη περίοδο 
σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει η 
ICAR για τον έλεγχο της γαλακτοκομικής 
παραγωγής·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr


