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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu (EL) zootehnika-alaste õigusaktide eesmärk on edendada ELi sisest 
aretusloomade ja nende geneetilise materjali vabakaubandust ning soodustada nende importi, 
tagades samas aretusprogrammide jätkusuutlikkuse ning geneetilise ressursi ja seega kõigi 
Euroopas olemasolevate tõugude säilimise.

Teatavasti ei aita tulundusloomade ja eeskätt suure geneetilise eripäraga tulundusloomade 
kasvatamine mitte üksnes kaasa majandus- ja sotsiaalvaldkonna arengule antud piirkonnas, 
vaid on ka üks liidu toiduga kindlustatuse tagamise aluseid.

Konkurentsivõime suurendamine võimaldab rahvusvaheliselt eksportida eeskätt Euroopa 
tuntud tõuge, kuid see ei tohi ohtu seada kohalikke tõuge, millest osad on väga väikese 
arvukusega, kuid on osa Euroopa geneetilisest mitmekesisusest. Raportöör on püüdnud kogu 
tekstis läbivalt tagada sellist tasakaalu.

Euroopa Komisjon tahtis kõik eri liike käsitlevad zootehnika-alased direktiivid koondada ühte 
õigusakti praeguse määruse kujul, et kujundada selles valdkonnas välja ühtne turg. Ehkki 
raportöör toetab seda, on siiski vaja eelpool kirjeldatud eesmärki arvesse võttes teha sätetesse 
mõned muudatused.

Eeskätt on puudulikud selliste mõistete määratlused nagu „tõug”, „aretusprogramm”, 
„kaitseprogramm” ja „säilimise või geneetilise mitmekesisuse ohustamine”, ent ometi on need 
käesoleva määruse tõlgendamise seisukohast olulise tähtsusega. Raportöör on lisanud raporti 
projekti nende mõistete määratlused.

Pealegi on täiendatud bioloogilise mitmekesisuse säilitamist käsitlevaid artikleid 5 ja 9 
eesmärgiga võtta arvesse kõiki olukordi, mis võivad ohustada Euroopas esindatud kohaliku 
tõu säilimist.

Raportöör on ka seisukohal, et käesolevas määruses ei saa hobuslasi käsitleda samal viisil kui 
teisi liike nende tõuraamatu iseärasuste tõttu. Kuna tuntud hobuslaste tõugudega seonduv on 
rahvusvaheliselt korraldatud ja ELis asub neid esindav organisatsioon, siis seda asjaolu ei tohi 
kahtluse alla seada. Praegu on Euroopa hobuslaste toodangu poolest maailmas juhtival kohal. 
Tuleb tagada ja säilitada mitmekesisus ja tõuraamatute (stud books) pidamise kvaliteet.

Lõpetuseks tahab raportöör meelde tuletada rahvusvahelise loomajõudluskontrolli komitee 
(ICAR – International Committee for Animal Recording) tähtsust identifitseerimise 
meetodite, jõudluskontrolli eeskirjade ja tulundusloomade geneetilise hindamise valdkonnas. 
Nimetatud komitee peab oma pädevusvaldkondades olema selgelt määratud 
referentsasutuseks zootehnika-alaste õigusaktide väljatöötamisel. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Koduloomaliikidesse kuuluvate veiste, 
sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste 
ning vähemal määral muudesse liikidesse 
kuuluvate loomade aretamine on liidu 
põllumajanduses olulisel kohal ja on 
põllumajandusvaldkonnas tegutsejatele 
sissetulekuallikas. Kõnealustesse liikidesse 
kuuluvate loomade aretamise jaoks on 
kõige parem kasutada registreeritud 
geneetilise väärtusega tõupuhtaid 
aretusloomi või ristandaretussigu.

(1) Tulundusloomaliikidesse kuuluvate 
veiste, sigade, lammaste, kitsede ja 
hobuslaste ning vähemal määral muudesse 
liikidesse kuuluvate loomade aretamine on 
liidu põllumajanduses majanduslikult ja 
sotsiaalselt strateegilise tähtsusega kohal.
See põllumajandustegevus, mis aitab 
kaasa liidu toiduga kindlustatusele, on 
põllumajandusvaldkonnas tegutsejatele 
sissetulekuallikas. Kõnealustesse liikidesse 
kuuluvate loomade aretamise jaoks on 
kõige parem kasutada registreeritud 
geneetilise väärtusega tõupuhtaid 
aretusloomi või ristandaretussigu.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Konkurentsivõime taotlemine ei tohi 
siiski kaasa tuua selliste tõugude 
kadumist, mille omadused on 
kohandunud erilistele biofüüsikalistele 
tingimustele. Kohalikud tõud võivad 
piisava arvukuse puudumise tõttu olla 
ohustatud, mis oleks kaotus geneetilisele 
mitmekesisuse seisukohast.

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Termin „tõug” peaks siiski jääma 
määratlemata õigusmõisteks, mis 
võimaldab aretusühingutel kirjeldada 
piisavate ühetaoliste geneetiliste 
tunnustega loomade rühma, keda nad 
peavad teistest sama liigi loomadest 
eristuvaks, ja kanda nad koos 
teadaolevate eellaste andmetega 
tõuraamatusse, et taastoota nende 
pärilikke tunnuseid aretusprogrammi 
raames paljundamise, vahetamise ja 
selekteerimise teel.

välja jäetud 

Or. fr

Selgitus

Kuigi kogu määruse tekstis esineb tõu mõiste, ei ole seda siiski määratletud. Õiguskindluse 
huvides esitab raportöör mõiste määratluse. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aretusühingute ja aretusettevõtete 
osutavate teenuste kvaliteet ja see, kuidas 
nad loomi hindavad ja klassifitseerivad, 
mõjutab turul olevate aretusloomade 
väärtust. Seega tuleks sätestada eeskirjad 
aretusühingute ja aretusettevõtete 
tunnustamiseks ühtlustatud liidu
kriteeriumide ja liikmesriigi pädeva 
asutuse tehtud järelevalve alusel tagamaks, 
et nende poolt kehtestatud eeskirjad ei 
tekita erinevusi aretusprogrammide ja 
aretusstandardite vahel, mis omakorda 
tekitaks tehnilisi takistusi liidusisesele 

(16) Aretusühingute ja aretusettevõtete 
osutavate teenuste kvaliteet ja see, kuidas 
nad loomi hindavad ja klassifitseerivad, 
määrab kindlaks looma jõudluse taseme 
ja mõjutab turul olevate aretusloomade 
väärtust. Seega tuleks sätestada eeskirjad 
aretusühingute ja aretusettevõtete 
tunnustamiseks ühtlustatud liidu 
kriteeriumide ja liikmesriigi pädeva 
asutuse tehtud järelevalve alusel tagamaks, 
et nende poolt kehtestatud eeskirjad ei 
tekita erinevusi aretusprogrammide ja 
aretusstandardite vahel, mis omakorda 
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kaubandusele. tekitaks tehnilisi takistusi liidusisesele 
kaubandusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Jõudluskontrolli ja geneetilist 
hindamist võivad teha aretusühingute või 
aretusettevõtete poolt määratud asutused. 
Kõnealused määratud asutused teevad 
koostööd komisjoni poolt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskustega. 
Seepärast peaks komisjonil olema õigus 
rakendusaktidega määrata Euroopa Liidu 
referentkeskused ja võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega nähakse 
ette keskuste ülesanded ja vajaduse korral 
muudetakse IV lisa. Kõnealustel 
referentkeskustel on õigus saada liidu 
toetust kooskõlas nõukogu 25. mai 2009. 
aasta otsusega 2009/470/EÜ kulutuste 
kohta veterinaaria valdkonnas15. 
Tõupuhaste aretusveiste puhul abistab 
aretusühingut jõudluskontrolli tegemisel ja 
geneetilisel hindamisel Interbull Centre, 
mis on nõukogu 23. juuli 1996. aasta 
otsusega 96/463/EÜ, millega määratakse 
asutus, mis vastutab koostöö eest 
tõupuhaste aretusveiste kontrollimeetodite 
ja tulemuste hindamise ühtlustamise eest,16

määratud Euroopa Liidu referentasutus.

(34) Jõudluskontrolli ja geneetilist 
hindamist võivad teha aretusühingute või 
aretusettevõtete poolt määratud asutused. 
Kõnealused määratud asutused teevad 
koostööd komisjoni poolt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskustega. 
Seepärast peaks komisjonil olema õigus 
rakendusaktidega määrata Euroopa Liidu 
referentkeskused ja võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega nähakse 
ette keskuste ülesanded ja vajaduse korral 
muudetakse IV lisa. Kõnealustel 
referentkeskustel on õigus saada liidu 
toetust kooskõlas nõukogu 25. mai 2009. 
aasta otsusega 2009/470/EÜ kulutuste 
kohta veterinaaria valdkonnas15. 
Tõupuhaste aretusveiste puhul abistab 
aretusühingut jõudluskontrolli tegemisel ja 
geneetilisel hindamisel rahvusvahelise 
loomajõudluskontrolli komitee 
(International Committee for Animal 
Recording – ICAR) alaline komisjon
Interbull Centre, mis on nõukogu 23. juuli 
1996. aasta otsusega 96/463/EÜ, millega 
määratakse asutus, mis vastutab koostöö 
eest tõupuhaste aretusveiste 
kontrollimeetodite ja tulemuste hindamise 
ühtlustamise eest,16 määratud Euroopa 
Liidu referentasutus.

__________________ __________________
15 ELT L 155, 18.6.2009, lk 30. 15ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.
16 EÜT L 192, 2.8.1996, lk 19. 16 EÜT L 192, 2.8.1996, lk 19.
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Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) veised (Bos taurus ja Bubalus bubalis), 
sead (Sus scrofa), lambad (Ovis aries), 
kitsed (Capra hircus);

i) veised (Bos spp. ja Bubalus bubalis), 
sead (Sus scrofa), lambad (Ovis aries), 
kitsed (Capra hircus);

Or. fr

Selgitus

Selleks, et lisada äärepoolseimates piirkondades esinev ja aretatav seebu määruse 
reguleerimisalasse, tehakse ettepanek kasutada nimetust Bos spp.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „tõug” – kogum loomi, kellel on 
piisavalt palju ühiseid omadusi, mida üks 
või mitu tõuaretajate rühma võib pidada 
ühtlaseks ja mille suhtes nad on kokku 
leppinud, kuidas korraldada 
aretusloomade uuendamist ja vahetamist 
ka rahvusvaheliselt;

Or. fr

Selgitus

Kogu määruse tekstis esinev tõu mõiste ei ole siiski määratletud. Õiguskindluse huvides 
esitab raportöör mõiste määratluse. 
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „aretusprogramm” – käesoleva 
määruse kohaselt läbiviidav loomade 
tõuaretuse protsess, mis hõlmab järgmisi 
tegevusi:

– mõõdetavate tõuaretuse eesmärkide, 
kriteeriumide ja populatsioonide 
kindlaksmääramine;

– levitamiseks sobivate tõuloomade 
valimine või paljundamine;

– aretusloomade geneetiliseks 
hindamiseks andmete kogumist ja 
töötlemist käsitlevate eeskirjade 
kohaldamise korraldamine, võttes arvesse 
kõiki asjaomaseid õigusakte;

– saadud geneetilise hindamise tulemuste 
põhjal väljavalitud aretusloomade 
levitamise korraldamine;

Or. fr

Selgitus

Kogu määruse tekstis esinev aretusprogrammi mõiste ei ole siiski määratletud. Õiguskindluse 
huvides esitab raportöör mõiste määratluse. 

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) „kaitseprogramm” – programm, mille 
eesmärk on populatsiooni või tõu 
genotüübi säilitamine asjakohaste 
meetmete võtmisega in situ (elusloomadel) 
või ex situ (paljundusmaterjali või kudede 
säilitamine);
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Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) „tõu säilimise või geneetilise 
mitmekesisuse ohustamine” – nähtus, 
millega uue aretusühingu tunnustamine 
või valikuprogrammi heakskiitmine sama 
tõu puhul kahjustab selle tõu genotüüpi 
ühelt poolt seetõttu, et sama tõu korral on 
mitme tunnustatud aretusühingu tegevus 
vähe kooskõlastatud ja teisalt 
aretusühingute vaheline teabevahetus on 
puudulik, mis põhjustab eeldatava 
geneetilise arengu, sugulusaretuse 
vältimise ja geneetiliste kõrvalekalletega 
tegelemise ebatõhusust. 

Or. fr

Selgitus

Kogu määruse tekstis esinev tõu säilimise või geneetilise mitmekesisuse ohustamise mõiste ei 
ole siiski määratletud. Õiguskindluse huvides esitab raportöör mõiste määratluse. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt i – alapunkt ii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) punkti a alapunktis ii nimetatud liiki ja 
kes põlvneb vanematest, kes on kantud 
sama tõu tõuraamatu põhiosasse ja kes ka 
ise on selle tõuraamatu põhiosasse kantud, 
selles registreeritud või sissekandmiseks 
kõlblik kooskõlas artikliga 19;

ii) punkti a alapunktis ii nimetatud liiki ja 
kes põlvneb vanematest, kes on kantud 
sama tõu tõuraamatu põhiosasse ja kes ka 
ise, kaasa arvatud ruunad, on selle 
tõuraamatu põhiosasse kantud, selles 
registreeritud või sissekandmiseks kõlblik 
kooskõlas artikliga 19;
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Or. fr

Selgitus

Praegune määratlus, mis ei hõlmab vaid aretusloomi, ei vasta hobuslaste tõuraamatu 
eripärale, millesse tehakse sissekanded alates sünnist ja sõltumata sellest, kas tegemist on 
aretusloomaga või mitte. See puudutab eeskätt ruunasid ja nende kvalifitseerumist 
registreeritud hobuslaseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „väärtus” – aretuslooma mõõdetav 
pärilik omadus;

o) „väärtus” – looma genotüübi hinnatud 
mõju konkreetsele omadusele, mida ta 
järglastele tõenäoliselt edasi annab;

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artikli 4 lõike 2 punktist b võib 
pädev asutus keelduda tunnustamast 
aretusühingut, kes vastab I lisa 1. osas 
esitatud nõuetele, kui tema 
aretusprogramm kahjustaks selliste 
tõupuhaste aretusloomade tõu säilimist või 
geneetilist mitmekesisust, kes on kantud 
selles liikmesriigis juba tunnustatud 
aretusühingu poolt asjaomase tõu kohta 
asutatud tõuraamatusse või seal 
registreeritud ja sinna kandmiseks sobivad.

1. Erandina artikli 4 lõike 2 punktist b võib 
pädev asutus keelduda tunnustamast 
aretusühingut, kes vastab I lisa 1. osas 
esitatud nõuetele, kui tema 
aretusprogramm

– kahjustaks selliste tõupuhaste 
aretusloomade tõu säilimist või geneetilist 
mitmekesisust, kes on kantud selles 
liikmesriigis juba tunnustatud aretusühingu 
poolt asjaomase tõu kohta asutatud 
tõuraamatusse või seal registreeritud ja 
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sinna kandmiseks sobivad;

– kahjustaks sama tõu puhul juba 
olemasoleva tunnustatud aretusühingu 
parandus- või aretusprogrammi;

– kahjustaks Nagoya protokolli ja 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
eesmärke, mis on seotud bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsega; 

– kahjustaks hobuslaste tõugude puhul 
kinnitatud aretusprogramme.

Or. fr

Selgitus

Tuleb karmistada aretusühingute tunnustamisest keeldumise sätteid, et hoida ära sama tõu 
puhul samal territooriumil aretusühingute paljusust, mis võib tekitada kasutajatel selguse 
puudumist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võimalik sekkumine ja killustatus, 
mida tekitaks sellise aretusühingu 
tunnustamine, kes registreerib juba 
tunnustatud aretusühinguga samad 
tõuloomad.

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 4 osutatud pädev asutus võib 
lubada aretusühingul ja aretusettevõttel
tellida tõuraamatute või aretusregistrite 

2. Aretusühingud ja aretusettevõtted
võivad tellida tõuraamatute või 
aretusregistrite tehnilise haldamise teenust 
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tehnilise haldamise teenust ja muude nende 
aretusprogrammi konkreetsete 
elementidega seotud teenuseid kolmandalt 
isikult tingimusel, et

ja muude nende aretusprogrammi 
konkreetsete elementidega seotud 
teenuseid kolmandalt isikult tingimusel, et

Or. fr

Selgitus

Aretusühingutel peaks olema õigus oma äranägemisel otsustada, kas lubada või mitte lubada 
tõuraamatute või aretusregistrite tehnilise haldamise teenuse ja muude aretusprogrammi 
konkreetsete elementidega seotud teenuste tellimist. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui aretusühingud ja 
aretusettevõtted otsustavad kasutada 
esimeses lõigus ettenähtud võimalust, 
teavitavad nad sellest pädevat asutust.

Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus artikli 71 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
muudatustega aretusprogrammide 
heakskiitmise nõuetes, mis on sätestatud I 
lisa 2. osas ning tõupuhaste 
aretushobuslaste puhul I lisa 3. osas, et 
võtta arvesse mitmesuguseid 
aretusühingute ja aretusettevõtete 
aretusprogramme.

3. Komisjonil on õigus artikli 71 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
täpsustustega aretusprogrammide 
heakskiitmise nõuetes, mis on sätestatud I 
lisa 2. osas ning tõupuhaste 
aretushobuslaste puhul I lisa 3. osas, et 
võtta arvesse mitmesuguseid 
aretusühingute ja aretusettevõtete 
aretusprogramme.

Or. fr
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitab punktis a osutatud pädevale 
asutusele koos teatega koopia artikli 8 
lõike 1 kohasest aretusprogrammi 
heakskiitmise taotlusest.

b) esitab punktis a osutatud pädevale 
asutusele koos teatega koopia artikli 8 
lõike 1 kohasest aretusprogrammi 
heakskiitmise taotlusest punktis a osutatud 
pädeva asutuse ametlikus keeles.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) täiendava aretusprogrammi 
heakskiitmine killustaks tõupuhaste 
aretusloomade populatsiooni asjaomases 
liikmesriigis nii, et see kahjustaks 
asjaomase tõu geneetilise mitmekesisuse 
säilimist.

b) täiendava aretusprogrammi 
heakskiitmine killustaks tõupuhaste 
aretusloomade populatsiooni asjaomases 
liikmesriigis nii, et see kahjustaks 
asjaomase tõu geneetilise mitmekesisuse 
säilimist, või kui see tooks kaasa erinevaid 
või asjaomase tõu jaoks selles 
liikmesriigis kindlaksmääratud 
omadustega ühitamatuid suundumusi.

Or. fr

Selgitus

Juhul kui sama tõu jaoks on mitu aretusprogrammi, on oluline tagada nende omavaheline 
sidusus. Vastasel juhul kahjustaks see tõuloomade homogeensust ja aretajate kindlaks 
määratud aretuseesmärke.



PE541.295v01-00 14/25 PA\1037651ET.doc

ET

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus artikli 71 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
muudatustega II lisa 1. osa III peatükis 
kehtestatud tingimustes, mille alusel 
registreeritakse loomad tõuraamatu 
lisaosas.

2. Komisjonil on õigus artikli 71 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
täpsustustega II lisa 1. osa III peatükis 
kehtestatud tingimustes, mille alusel 
registreeritakse loomad tõuraamatu 
lisaosas.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aretusühing ei välista zootehnilistel või 
genealoogilistel põhjustel, välja arvatud 
artikli 19 kohaldamisest tulenevad 
põhjused, oma tõuraamatu põhiosasse 
kantud tõupuhaste aretusloomade 
kasutamist aretamiseks järgmiste 
paljundamismeetoditega:

1. Aretusühing ei välista zootehnilistel või 
genealoogilistel põhjustel, välja arvatud 
artiklite 19 ja 27 kohaldamisest tulenevad 
põhjused, oma tõuraamatu põhiosasse 
kantud tõupuhaste aretusloomade 
kasutamist aretamiseks järgmiste 
paljundamismeetoditega:

Or. fr

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võivad hobuslaste 
aretusühingud vastavalt oma 
aretusprogrammi vajadustele ja 
geneetilise mitmekesisuse säilitamise 
huvides ühe tõu piires piirata või keelata 
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aretusloomade ja aretusmaterjali 
vastuvõtmist ning loomuliku või kunstliku 
paljundamismeetodeid (kunstlik 
seemendus, embrüote in vivo või in vitro 
tootmine) tõuraamatu põhiosasse kantud 
puhtatõuliste aretusloomade puhul.

Or. fr

Selgitus

Artikli 21 lõikest 1 võiks oletada, et kunstlikku seemendust võib keelata vaid teatavatel 
jõudluskontrolli ja geneetilise hindamise tingimusel. Hobuslaste puhul peab käesolev määrus 
võimaldama aretusühingul valida paljundusmeetod oma aretusprogrammi raames.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aretusühingud nõuavad, et tõupuhaste 
aretusveiste ja piimalammaste ja 
piimakitsede liiki kuuluvate isaste
tõupuhaste aretusloomade 
identifitseerimise aluseks on veregrupi 
analüüs või muud sobivad meetodid, mis 
tagavad vähemalt samal tasemel 
usaldusväärsuse, kui loomi kasutatakse:

1. Aretusühingud nõuavad, et tõupuhaste 
aretusveiste, -lammaste ja -kitsede
identifitseerimise aluseks on veregrupi 
analüüs, üksiku nukleotiidi polümorfismi 
(SNP) ja mikrosatelliitide analüüs või 
muud sobivad meetodid, mis tagavad 
vähemalt samal tasemel usaldusväärsuse, 
kui loomi kasutatakse

Or. fr

Selgitus

SNPde ja mikrosatelliitide analüüsid peavad samuti olema standardmeetodite hulgas 
loetletud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon täiendab 
identifitseerimismeetodeid ICARi ja 
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Rahvusvahelise Loomageneetika Ühingu 
(International Society of Animal Genetics 
– ISAG) töö põhjal. 

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tõupuhaste aretushobuslaste 
tõuraamatus klassifitseerimiseks ja isaste
aretushobuslaste ja nende sperma
aretamise jaoks heakskiitmiseks on 
kooskõlas artikli 8 lõikega 1 või artikliga 9 
heakskiidetud aretusprogrammi kohaselt 
vaja teha jõudluskontroll ja geneetiline 
hindamine, tagavad aretusühingud, et 
selline jõudluskontroll ja geneetiline 
hindamine tehakse kooskõlas järgmiste 
eeskirjadega, mis on kehtestatud I lisa:

2. Kui tõupuhaste aretushobuslaste 
tõuraamatus klassifitseerimiseks ja 
aretusloomade ja aretusmaterjali
aretamise jaoks heakskiitmiseks on 
kooskõlas artikli 8 lõikega 1 või artikliga 9 
heakskiidetud aretusprogrammi kohaselt 
vaja teha jõudluskontroll ja geneetiline 
hindamine, tagavad aretusühingud, et 
selline jõudluskontroll ja geneetiline 
hindamine tehakse kooskõlas järgmiste 
eeskirjadega, mis on kehtestatud I lisa:

Or. fr

Selgitus

Aretamise jaoks heakskiidu saamisel peab jõudluskontrolli tegemise ja geneetilise hindamise 
võimalus laienema aretushobuslaste emasloomadele. See valikumeetod on teatavates 
aretusühingutes peamise tähtsusega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 13 lõike 1 punktis a osutatud 
sõltumatu eksperdi arvamust arvesse võttes 
võib komisjon rakendusaktidega sätestada 
ühetaolised eeskirjad jõudluskontrolli 
tegemise ja geneetilise hindamise kohta ja 

2. Artikli 13 lõike 1 punktis a osutatud 
sõltumatu eksperdi arvamust arvesse võttes 
võib komisjon rakendusaktidega sätestada 
ühetaolised eeskirjad jõudluskontrolli 
tegemise ja geneetilise hindamise kohta ja 
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nende tulemuste tõlgendamise kohta. nende tulemuste tõlgendamise kohta 
ICARi töö põhjal.

Or. fr

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. olema õiguslikult ja finantsiliselt 
pädevast asutusest sõltumatu;

2. olema õiguslikult ja finantsiliselt 
pädevast asutusest sõltumatu, kusjuures 
finantsilise sõltumatuse põhimõte ei 
mõjuta ametiasutuste võimalust anda 
neile riigiabi vastavalt liidu õigusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – osa 1 – peatükk I – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tõupuhaste aretusveiste (Bos taurus ja 
Bubalus bubalis), aretussigade (Sus 
scrofa), aretuslammaste (Ovis aries) ja 
aretuskitsede (Capra hircus) puhul artikli 2 
punkti i alapunktis i;

i) tõupuhaste aretusveiste (Bos spp. ja 
Bubalus bubalis), aretussigade (Sus 
scrofa), aretuslammaste (Ovis aries) ja 
aretuskitsede (Capra hircus) puhul artikli 2 
punkti i alapunktis i;

Or. fr
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – osa 1 – peatükk I – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tõupuhaste aretushobuslaste (Equus 
caballus ja Equus asinus) puhul artikli 2 
punkti i alapunktis ii;

ii) tõupuhaste aretushobuslaste (Equus 
caballus ja Equus asinus) puhul artikli 2 
punkti i alapunktis ii; mõlemad vanemad 
on kantud tõuraamatu põhiossa ja 
aretusühing on nad aretamiseks heaks 
kiitnud;

Or. fr

Selgitus

Eelnev isas- või emaslooma aretamiseks heakskiitmine (ja sellest võimalik keeldumine) 
tõuraamatus võimaldab teha eelkõige hobuslase zootehnilist kontrolli ja on üks osa looma 
väljavalimise protsessiks lisaks genealoogiale.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – osa 1 – peatükk I – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nende eellastabel on kehtestatud 
tõuraamatus esitatud eeskirjade kohaselt 
kooskõlas aretusprogrammiga, mis on 
heaks kiidetud vastavalt artikli 8 lõikele 1 
või artiklile 9;

b) nende eellastabel on kehtestatud 
tõuraamatus esitatud eeskirjade kohaselt;

Or. fr

Selgitus

Eellastabel on seotud tõuraamatu eeskirjade ja mitte aretusprogrammi läbiviimisega.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk I – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aretusühingud teevad jõudluskontrolli, et 
määrata kindlaks tõupuhaste aretusveiste 
geneetiline väärtus, ja kasutavad selleks 
ühte käesolevas peatükis sätestatud 
meetodit või meetodite kombinatsiooni.

Aretusühingud teevad või lasevad teha
jõudluskontrolli, et määrata kindlaks 
tõupuhaste aretusveiste geneetiline väärtus, 
ja kasutavad selleks ühte käesolevas 
peatükis sätestatud meetodit või meetodite 
kombinatsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk I – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõudluskontrolli tehakse kooskõlas 
eeskirjade ja standarditega, mille on 
kehtestanud artikli 31 lõikega 1 ette nähtud 
asjaomane Euroopa Liidu referentkeskus 
koostöös rahvusvahelise 
loomajõudluskontrolli komiteega 
(International Committee for Animal 
Recording – ICAR).

Jõudluskontrolli tehakse kooskõlas 
eeskirjade ja standarditega, mille on 
kehtestanud artikli 31 lõikega 1 ette nähtud 
asjaomane Euroopa Liidu referentkeskus 
koostöös rahvusvahelise 
loomajõudluskontrolli komiteega (ICAR).

Or. fr

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk I – jagu 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aretusühingud dokumenteerivad 
piimajõudluse andmed kooskõlas 
eeskirjade ja standarditega, mille on 
kehtestanud artikli 31 lõikega 1 ette nähtud 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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asjaomane Euroopa Liidu referentkeskus 
koostöös ICARiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk I – jagu 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Geneetilisse hindamisse lisatakse 
sellised näitajad nagu looma iseloom, 
välised tunnused ja haigustele vastupanu 
võime ainult juhul, kui andmed on saadud 
registreerimissüsteemist, mille on heaks 
kiitnud artikli 29 lõike 1 kohane määratud 
asutus.

2. Geneetilisse hindamisse lisatakse 
sellised näitajad nagu looma iseloom, 
välised tunnused ja haigustele vastupanu 
võime ning kõik muud uued omadused
ainult juhul, kui andmed on saadud 
registreerimissüsteemist, mille on heaks 
kiitnud artikli 29 lõike 1 kohane määratud 
asutus.

Or. fr

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Looma aretusväärtus arvutatakse looma 
enda või tema sugulasloomade 
jõudluskontrolli põhjal ja selle 
usaldusväärsust võib täiendada 
genoomiuuringutega või see võib 
põhineda muul artikli 31 lõikes 1 osutatud 
Euroopa Liidu referentkeskuse valideeritud
meetodil.

Aretuslooma aretusväärtus arvutatakse 
genoomiga seotud teabe ja/või looma enda 
ja/või tema sugulasloomade 
jõudluskontrolli tulemuste põhjal või 
artikli 31 lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu 
referentkeskuse valideeritud mis tahes 
muu teabeallika põhjal.

Or. fr

Selgitus
Euroopa Komisjoni ettepanekus sätestatut võib tõlgendada kui keeldu lubada aretuseks 
kasutada noori, ilma emasjärglasteta pulle ehk nn genoomseid pulle. Oluline on tagada 
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genoomaretusväärtusega pullide seemnevedeliku turule jõudmine.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Geneetilisel hindamisel rakendatavad 
statistikameetodid peavad vastama 
eeskirjadele ja standarditele, mille on 
kehtestanud artikli 31 lõikega 1 ette 
nähtud asjaomane Euroopa Liidu 
referentkeskus koostöös ICARiga, ning 
tagama looma geneetilise hinnangu, mis 
on sõltumatu põhiliste keskkonnategurite 
ja andmestruktuuri mõjutustest.

3. Aretusühingutel tuleb tagada 
sõltumatus põhiliste keskkonnategurite ja 
andmestruktuuri mõjutustest. 
Aretusühing võib pöörduda artikli 31 
lõikega 1 ette nähtud asjaomase Euroopa 
Liidu referentkeskuse poole, kui ta soovib 
veenduda geneetilise hindamise 
statistiliste meetodite vastavuses 
rahvusvaheliselt kehtestatud ja 
tunnustatud standarditele ja normidele. 
Ekspertiisi korral on Euroopa Liidu 
referentkeskus kohustatud hoidma 
aretusühingu edastatud teavet 
konfidentsiaalsena.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni ettepanekus esitatud range kohustus võib takistada innovatsiooni 
geneetilise hindamise valdkonnas ja võib mõnel juhul mõjutada aretusühingu ametisaladust, 
kui ta töötab välja uuendusliku statistilise meetodi.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geneetilise hindamise usaldatavust tuleb 
mõõta sellistele eeskirjadele ja 
standarditele vastavuse koefitsiendina, 
mille on kehtestanud artikli 31 lõikega 1 
ette nähtud asjaomane Euroopa Liidu 
referentkeskus koostöös ICARiga. 
Hindamistulemuste avaldamisel tuleb 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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märkida hindamise usaldatavus ja kuupäev.

Or. fr

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kunstlikuks seemenduseks ette nähtud 
pullide, välja arvatud väljasuremisohus 
tõugu kuuluvate pullide geneetilisel 
hindamisel tuleb kontrollida punktis 6 või 
7 kirjeldatud kohustuslikke näitajaid.
Kõnealused aretusväärtused avaldab 
aretusühing.

5. Kunstlikuks seemenduseks ette nähtud 
pullide, välja arvatud väljasuremisohus 
tõugu kuuluvate pullide geneetilisel 
hindamisel tuleb kontrollida vähemalt
punktis 6 või 7 kirjeldatud kohustuslikke 
näitajaid. Kõik aretusväärtused avaldab 
aretusühing.

Samuti avaldab aretusühing muud
võimalikud kunstlikuks seemenduseks ette 
nähtud pullide aretusväärtused.

Samuti avaldab aretusühing loomulikuks 
seemenduseks ette nähtud pullide ja 
emasloomade olemasolevad
aretusväärtused.

Or. fr

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 6 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piimatõugudesse kuuluvate kunstlikuks 
seemenduseks ette nähtud pullide 
geneetilise hindamise usaldatavus peab 
vastavalt eeskirjadele ja standarditele, mille 
on kehtestanud artikli 31 lõikega 1 ette 
nähtud Euroopa Liidu referentkeskus 
koostöös ICARiga, peamiste 
tootmisnäitajate hindamiseks ning järglaste 
ja külgsugulaste kohta kogu olemasolevat 
teavet arvesse võttes olema piimatoodangu 
ja piimarasva ja valgusisalduse osas 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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vähemalt 0,5.

Or. fr

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 6 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Genoomaretusväärtusega noorpulle kelle 
kohta ei ole järglaste jõudluskontrolli 
andmeid, peetakse kunstliku seemendamise 
jaoks sobivaks, kui nende 
genoomaretusväärtus on valideeritud 
kooskõlas eeskirjade ja standarditega, mille 
on kehtestanud artikli 31 lõikega 1 ette 
nähtud asjaomane Euroopa Liidu 
referentkeskus koostöös ICARiga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 7 – lõik 1 – alapunkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) genoomaretusväärtuse hindamine või 
mis tahes muu meetod, sealhulgas nende 
meetodite kombinatsioonid, mis on 
valideeritud kooskõlas eeskirjade ja 
standarditega, mille on kehtestanud artikli 
31 lõikega 1 ette nähtud asjaomane 
Euroopa Liidu referentkeskus koostöös 
ICARiga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 7 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lihatõugudesse kuuluvate kunstlikuks 
seemenduseks ette nähtud pullide 
geneetilise hindamise usaldatavus peab 
vastavalt eeskirjadele ja standarditele, mille 
on kehtestanud artikli 31 lõikega 1 ette 
nähtud Euroopa Liidu referentkeskus 
koostöös ICARiga, peamiste 
tootmisnäitajate hindamise puhul olema 
eluskaalu juurdekasvu ja lihastiku arengu 
(liha juurdekasv) osas vähemalt 0,5.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 1 – peatükk II – punkt 7 – lõik 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui arvutatakse genoomaretusväärtused, 
tuleb need valideerida asjaomaste näitajate 
osas kooskõlas eeskirjade ja standarditega, 
mille on kehtestanud artikli 31 lõikega 1 
ette nähtud asjaomane Euroopa Liidu 
referentkeskus koostöös ICARiga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 3 – peatükk I – punkt 3 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuleb märkida näitajad, mis on 
dokumenteeritud vastavalt ICARi 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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sätestatud normidele, näiteks piimajõudlus, 
piima koostis või muud asjakohased 
andmed;

Or. fr

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – osa 3 – peatükk I – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) olema seotud ajavahemikuga, mis vastab 
ICARi poolt piimaloomade jõudluse 
näitajate dokumenteerimise suhtes 
sätestatud normile;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr


