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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin eläinjalostuslainsäädännöllä pyritään edistämään jalostuseläinten ja niiden 
geneettisen materiaalin vapaata kauppaa unionin sisällä ja helpottamaan niiden maahantuontia 
takaamalla samalla geenivarojen jalostus- ja säilyttämisohjelmien ja kaikkien Euroopan 
nykyisten rotujen kestävyys.

Tuotantoeläinten kasvatus – etenkin niiden, joiden geneettiset erityisominaisuudet on todettu 
– ei vaikuta pelkästään niiden kasvatusalueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen vaan 
toimii myös yhtenä unionin elintarviketurvan tukipylväänä.

Pyrkimys kilpailukyvyn parantamiseen, mikä mahdollistaa suurten eurooppalaisten rotujen 
viennin kolmansiin maihin, ei saa kuitenkaan vaarantaa paikallisia rotuja, joista osa on hyvin 
pienilukuisia, sillä ne ovat tärkeä osa geneettistä monimuotoisuutta Euroopassa. Valmistelija 
toivoo, että tämä tasapaino säilytetään asetusehdotuksen koko sisällössä.

Komissio on halunnut koota eri lajien eläinjalostuslainsäädäntöjä koskevat direktiivit yhdeksi 
lainsäädäntökokonaisuudeksi tämän asetuksen muodossa. Näin saataisiin valmiiksi tämän 
alan yhtenäismarkkinat. Valmistelija tukee tätä hanketta, mutta tiettyjä säännöksiä on silti 
korjattava edellisessä kappaleessa esitetyn tavoitteen mukaisesti.

Tiettyjä käsitteitä ei ole määritelty, vaikka ne ovat avainasemassa tämän asetuksen 
tulkinnassa. Näitä ovat käsitteet ”rotu”, ”jalostusohjelma”, ”säilyttämisohjelma” ja ”rodun 
säilymisen tai geneettisen monimuotoisuuden vaarantaminen”. Valmistelija haluaa lisätä ne 
lausuntoluonnokseen.

Lisäksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia 5–9 artiklaa on täydennetty siten, 
että otetaan huomioon kaikki tilanteet, jotka voivat vaarantaa Euroopassa kasvatettavan 
paikallisen rodun.

Lisäksi valmistelija katsoo, että hevosia ei voida kohdella tässä asetuksessa samalla tavoin 
kuin muita eläinlajeja niiden kantakirjojen (stud books) erityispiirteiden vuoksi. Vaikka 
Euroopan unionille on kunnia-asia, että suurten hevosrotujen kantakirjojen organisaation 
päätoimipaikka on unionissa, rodut on organisoitu kansainvälisellä tasolla, eikä tätä asiaa saa 
asettaa kyseenalaiseksi. Eurooppa on tällä hetkellä hevostuotannon johdossa 
maailmanlaajuisesti. On säilytettävä kantakirjojen monimuotoisuus ja korkeatasoisuus.

Lopuksi valmistelija haluaa muistuttaa, kuinka tärkeää on ICARin (International Committee 
for Animal Recording, kansainvälinen kotieläinten tuotosseurantakomitea) työ, mitä tulee 
tuotantoeläinten tunnistusmenetelmiin, yksilötulosten testausta koskeviin sääntöihin ja 
jalostusarvon arviointiin. On selväsanaisesti nimettävä ICAR eläinjalostuslainsäädännön 
kehityksen vertailuelimeksi aloilla, joilla se on toimivaltainen.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 
hevoseläinten jalostus ja vähemmässä 
määrin muiden eläinlajien jalostus on 
merkittävässä asemassa unionin 
maataloudessa ja tulonlähde 
maatalousyhteisölle. Näiden eläinlajien 
jalostusta edistetään parhaiten, jos 
käytetään puhdasrotuisia jalostuseläimiä tai 
risteytettyjä jalostussikoja, jotka on 
rekisteröity geneettisesti 
korkealuokkaisiksi.

(1) Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 
hevoseläinten jalostus tuotantoeläiminä ja 
vähemmässä määrin muiden eläinlajien 
jalostus on strategisessa asemassa unionin 
maataloudessa taloudellisesti ja 
sosiaalisesti. Tällainen 
maataloustoiminta, joka osaltaan 
myötävaikuttaa unionin 
elintarviketurvaan, on tulonlähde 
maatalousyhteisölle. Näiden eläinlajien 
jalostusta edistetään parhaiten, jos 
käytetään puhdasrotuisia jalostuseläimiä tai 
risteytettyjä jalostussikoja, jotka on 
rekisteröity geneettisesti 
korkealuokkaisiksi.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Pyrkimys kilpailukyvyn 
parantamiseen ei kuitenkaan saa johtaa 
sellaisten rotujen häviämiseen, joiden 
ominaisuudet ovat mukautuneet tiettyihin 
biofyysisiin ympäristöihin. Jos eläinten 
lukumäärä ei ole riittävä, paikalliset rodut 
voivat olla uhattuina, mikä merkitsisi 
geneettisen monimuotoisuuden 
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vähenemistä.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Termi ”rotu” olisi kuitenkin 
pidettävä määrittelemättömänä 
oikeudellisena käsitteenä, jotta 
jalostusjärjestöt voivat kuvata geneettisesti 
riittävän yhdenmukaista eläinryhmää, 
jota ne pitävät muista saman lajin 
eläimistä erillisenä, ja merkitä ne 
kantakirjoihin maininnalla niiden 
tiedossa olevista esivanhemmista, jotta 
niiden perityt ominaisuudet voidaan 
vahvistetun jalostusohjelman puitteissa 
säilyttää lisääntymisen, vaihdon ja 
valinnan kautta.

Poistetaan. 

Or. fr

Perustelu

Rodun käsitettä, joka mainitaan useasti tässä asetuksessa, ei ole määritelty. 
Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä valmistelija ehdottaa sen määritelmää. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tarjoamien palvelujen laatu ja tapa, jolla ne 
arvioivat ja luokittelevat eläimiä, 
vaikuttavat jalostuseläinten arvoon 
markkinoilla. Tätä varten olisi annettava 
sääntöjä jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 

(16) Jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tarjoamien palvelujen laatu ja tapa, jolla ne 
arvioivat ja luokittelevat eläimiä, 
määrittävät eläimen yksilötulosten tason 
ja vaikuttavat jalostuseläinten arvoon 
markkinoilla. Tätä varten olisi annettava 
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tunnustamisesta yhdenmukaistettujen 
unionin kriteereiden perusteella ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamasta 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
valvonnasta, jotta voidaan varmistaa, että 
niiden vahvistamat säännöt eivät luo eroja 
jalostusohjelmien ja -standardien välille ja 
saa näin aikaan unionin sisäisen kaupan 
teknisiä esteitä.

sääntöjä jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
tunnustamisesta yhdenmukaistettujen 
unionin kriteereiden perusteella ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamasta 
jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden 
valvonnasta, jotta voidaan varmistaa, että 
niiden vahvistamat säännöt eivät luo eroja 
jalostusohjelmien ja -standardien välille ja 
saa näin aikaan unionin sisäisen kaupan 
teknisiä esteitä.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Yksilötulosten testausta ja 
jalostusarvon arviointia voivat suorittaa 
jalostusjärjestön tai -toimijan nimeämät 
laitokset. Nimettyjen laitosten on tehtävä 
yhteistyötä komission nimeämien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
kanssa. Sen vuoksi komissiolle olisi 
annettava valta nimetä 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin vertailukeskukset ja tarvittava 
valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 
joissa kuvataan näiden keskusten 
velvollisuudet ja tehtävät, tarvittaessa 
muuttamalla liitettä IV. Nämä 
vertailukeskukset ovat oikeutettuja unionin 
tukeen tietyistä eläinlääkintäalan 
kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 
2009 tehdyn neuvoston päätöksen 
2009/470/EY mukaisesti15. Puhdasrotuisten 
jalostusnautojen tapauksessa 
jalostusjärjestön suorittamassa 
yksilötulosten testauksessa ja jalostusarvon 
arvioinnissa avustaa tällä hetkellä Interbull 
Centre, Euroopan unionin vertailukeskus, 
joka nimettiin puhdasrotuisten 

(34) Yksilötulosten testausta ja 
jalostusarvon arviointia voivat suorittaa 
jalostusjärjestön tai -toimijan nimeämät 
laitokset. Nimettyjen laitosten on tehtävä 
yhteistyötä komission nimeämien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
kanssa. Sen vuoksi komissiolle olisi 
annettava valta nimetä 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin vertailukeskukset ja tarvittava 
valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 
joissa kuvataan näiden keskusten 
velvollisuudet ja tehtävät, tarvittaessa 
muuttamalla liitettä IV. Nämä 
vertailukeskukset ovat oikeutettuja unionin 
tukeen tietyistä eläinlääkintäalan 
kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 
2009 tehdyn neuvoston päätöksen 
2009/470/EY mukaisesti15. Puhdasrotuisten 
jalostusnautojen tapauksessa 
jalostusjärjestön suorittamassa 
yksilötulosten testauksessa ja jalostusarvon 
arvioinnissa avustaa tällä hetkellä Interbull 
Centre, Euroopan unionin vertailukeskus, 
joka on International Committee for 
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jalostusnautojen testausmenetelmien ja 
tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa 
yhteistyöosapuolena toimivan 
vertailuaseman nimeämisestä 23 päivänä 
heinäkuuta 1996 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 96/463/EY16.

Animal Recording -komitean (ICAR, 
kansainvälinen kotieläinten 
tuotosseurantakomitea) pysyvä komitea ja
joka nimettiin puhdasrotuisten 
jalostusnautojen testausmenetelmien ja 
tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa 
yhteistyöosapuolena toimivan 
vertailuaseman nimeämisestä 23 päivänä 
heinäkuuta 1996 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 96/463/EY16.

__________________ __________________
15 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30. 15 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.
16 EYVL L 192, 2.8.1996, s. 19. 16 EYVL L 192, 2.8.1996, s. 19.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

i) nautaeläimiin (Bos taurus ja Bubalus 
bubalis), sikaeläimiin (Sus scrofa), 
lammaseläimiin (Ovis aries) ja 
vuohieläimiin (Capra hircus) kuuluvia 
kotielämiä;

i) nautaeläimiin (Bos spp. ja Bubalus 
bubalis), sikaeläimiin (Sus scrofa), 
lammaseläimiin (Ovis aries) ja 
vuohieläimiin (Capra hircus) kuuluvia 
kotielämiä;

Or. fr

Perustelu

Jotta asetuksen soveltamisalaan sisällytetään zebu, joka elää ja jota jalostetaan unionin 
syrjäisimmillä alueilla, ehdotetaan nimitystä Bos spp.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) ‘rodulla’ joukkoa eläimiä, joilla on 
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riittävästi yhteisiä piirteitä, jotta yksi tai 
useampi ryhmä jalostajia voi pitää niitä 
homogeenisina ja olla yhtä mieltä 
jalostuseläinten uudistamisen ja siitä 
aiheutuvien vaihtojen järjestämisestä 
myös kansainvälisellä tasolla;

Or. fr

Perustelu

Rodun käsitettä, joka mainitaan useasti tässä asetuksessa, ei ole määritelty. 
Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä valmistelija ehdottaa sen määritelmää. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

f a) ‘jalostusohjelmalla’ prosessia, joka 
etenee tämän asetuksen mukaisesti 
eläinten geneettisen pohjan 
parantamiseksi ja johon kuuluvat 
seuraavat toimet:

– mitattavien jalostustavoitteiden, 
-kriteerien ja populaatioiden 
määrittäminen;

– mahdollisesti käytettävien 
jalostuseläinten valinta tai astuttaminen;

– tietojen keräämisen ja käsittelyn 
organisointi panemalla täytäntöön 
asianmukaiset säännöt jalostuseläinten 
geneettisen arvioinnin suorittamiseksi;

– valittujen jalostuseläinten levittämisen 
järjestäminen geneettisessä arvioinnissa 
saatujen tulosten perusteella;

Or. fr

Perustelu

Jalostusohjelman käsitettä, joka mainitaan useasti tässä asetuksessa, ei ole määritelty. 
Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä valmistelija ehdottaa sen määritelmää. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

f b) ‘säilyttämisohjelmalla’ ohjelmaa, 
jolla pyritään säilyttämään tietyn 
populaation tai rodun geenipooli 
toteuttamalla asianmukaisia in situ 
-toimia (eläviin eläimiin kohdistuvat
toimet) tai ex situ -toimia 
(lisääntymisaineiston tai kudosten 
säilyttäminen);

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

f c) ’rodun säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden vaarantamisella’ 
ilmiötä, jossa uuden jalostusjärjestön 
tunnustaminen tai uuden 
jalostusohjelman hyväksyminen saman 
rodun osalta vahingoittaa tämän rodun 
geenipoolin hallinnointia, koska yhtäältä 
saman rodun osalta tunnustettujen eri 
jalostusjärjestöjen alaisuuteen kuuluvien 
eläinten hallinnoinnin koordinoinnissa 
on puutteita ja toisaalta tunnustettujen 
jalostusjärjestöjen tietojen jakamisessa on 
puutteita, mikä aiheuttaa tehokkuuden 
heikentymistä, kun ajatellaan odotettua 
geneettistä edistystä, sukusiitoksen 
lisääntymisen hallintaa sekä geneettistä 
alkuperää olevia poikkeavuuksia;

Or. fr
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Perustelu

Rodun säilymisen tai geneettisen monimuotoisuuden vaarantamisen käsitettä, joka mainitaan 
useasti tässä asetuksessa, ei ole määritelty. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä valmistelija 
ehdottaa sen määritelmää. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i kohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

ii) a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun 
lajin kotieläintä, joka on peräisin saman 
rodun kantakirjan pääosastoon merkityistä 
vanhemmista ja joka on merkitty tai 
rekisteröity ja merkittävissä tällaisen 
kantakirjan pääosastoon 19 artiklan 
mukaisesti;

ii) a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun 
lajin kotieläintä, joka on peräisin saman 
rodun kantakirjan pääosastoon merkityistä 
vanhemmista ja joka on merkitty tai 
rekisteröity ja merkittävissä tällaisen 
kantakirjan pääosastoon 19 artiklan 
mukaisesti, ruunat mukaan luettuina;

Or. fr

Perustelu

Nykyinen määritelmä, joka käsittää vain jalostuseläimet, ei vastaa hevosten kantakirjojen 
erityispiirteitä, sillä niihin kirjataan eläimet jo niiden syntyessä riippumatta siitä, tuleeko 
niistä jalostuseläimiä vai ei. Tämä koskee erityisesti ruunia ja niiden luokittelua 
”rekisteröidyiksi hevoseläimiksi”.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – o kohta

Komission teksti Tarkistus

o) ’arvolla’ jalostuseläimen mitattavissa 
olevia perinnöllisiä ominaisuuksia;

o) ‘arvolla’ arviota eläimen genotyypin 
vaikutuksesta tiettyyn ominaispiirteeseen, 
jonka se todennäköisesti välittää 
jälkeläiselleen;

Or. fr
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta 
jalostusjärjestöä, joka täyttää liitteessä I 
olevan 1 osan vaatimukset, jos kyseisen 
jalostusjärjestön jalostusohjelma 
vaarantaisi sellaisten puhdasrotuisten 
jalostuseläinten säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden, jotka on merkitty tai 
rekisteröity ja merkittävissä kantakirjaan, 
jonka kyseisessä jäsenvaltiossa jo 
tunnustettu jalostusjärjestö on perustanut 
kyseistä rotua varten.

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta 
jalostusjärjestöä, joka täyttää liitteessä I 
olevan 1 osan vaatimukset, jos kyseisen 
jalostusjärjestön jalostusohjelma 

– vaarantaisi sellaisten puhdasrotuisten 
jalostuseläinten säilymisen tai geneettisen 
monimuotoisuuden, jotka on merkitty tai 
rekisteröity ja merkittävissä kantakirjaan, 
jonka kyseisessä jäsenvaltiossa jo 
tunnustettu jalostusjärjestö on perustanut 
kyseistä rotua varten, tai

– vaarantaisi parantamis- tai 
jalostusohjelman, jonka jo tunnustettu 
jalostusjärjestö on perustanut kyseistä 
rotua varten, tai

– vahingoittaisi luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä 
koskevien Nagoyan pöytäkirjan ja 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen tavoitteita tai

– vahingoittaisi hevosrotujen osalta 
hyväksyttyä jalostusohjelmaa.

Or. fr

Perustelu

On täydennettävä säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuuksia kieltäytyä tunnustamasta 
jalostusjärjestöjä, jotta vältetään jalostusjärjestöjen määrän moninkertaistuminen saman 
rodun osalta tietyllä alueella, mikä johtaisi käyttäjien silmissä epäselvyyksiin.
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

c a) mahdolliset häiriöt ja heikentyminen, 
joita aiheuttaisi sellaisen jalostusjärjestön 
tunnustaminen, joka rekisteröisi samoja 
jalostuseläimiä, jotka jo tunnustettu 
järjestö on rekisteröinyt.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen voi antaa
jalostusjärjestöille ja -toimijoille luvan
ulkoistaa kantakirjan tai jalostusrekisterin 
teknisen hallinnoinnin ja muut 
jalostusohjelman erityiset osat kolmannelle 
osapuolelle, edellyttäen että

2. Jalostusjärjestöt ja -toimijat voivat
ulkoistaa kantakirjan tai jalostusrekisterin 
teknisen hallinnoinnin ja muut 
jalostusohjelman erityiset osat kolmannelle 
osapuolelle, edellyttäen että

Or. fr

Perustelu

Olisi jätettävä jalostusjärjestöjen harkinnan varaan, ulkoistetaanko kantakirjan tai 
jalostusrekisterin hallinnointi ja tietyt muut jalostusohjelman osat vai ei. 
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Jos jalostusjärjestöt ja -toimijat päättävät 
käyttää 1 alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, ne ilmoittavat siitä 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. fr

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I 
olevassa 2 osassa ja puhdasrotuisten 
hevosten osalta 3 osassa tarkoitettujen 
jalostusohjelmien hyväksymistä koskevien 
vaatimusten muutoksia, jotta voidaan ottaa 
huomioon jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden toteuttamien 
jalostusohjelmien monimuotoisuus.

3. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I 
olevassa 2 osassa ja puhdasrotuisten 
hevosten osalta 3 osassa tarkoitettujen 
jalostusohjelmien hyväksymistä koskevien 
vaatimusten täsmennyksiä, jotta voidaan 
ottaa huomioon jalostusjärjestöjen ja 
-toimijoiden toteuttamien 
jalostusohjelmien monimuotoisuus.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimittaa a alakohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä 
edellä mainitun ilmoituksen kanssa 
jäljennöksen 8 artiklan 1 kohdassa 

b) toimittaa a alakohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä 
edellä mainitun ilmoituksen kanssa 
jäljennöksen 8 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitetusta jalostusohjelman 
hyväksymistä koskevasta hakemuksesta.

tarkoitetusta jalostusohjelman 
hyväksymistä koskevasta hakemuksesta 
a alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen kansallisella kielellä.

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uuden jalostusohjelman hyväksyminen 
hajauttaisi kyseisessä jäsenvaltiossa 
käytettävissä olevaa puhdasrotuisten 
jalostuseläinten populaatiota siinä määrin, 
että kyseisen rodun säilyminen tai 
geneettinen monimuotoisuus vaarantuisi.

b) uuden jalostusohjelman hyväksyminen 
hajauttaisi kyseisessä jäsenvaltiossa 
käytettävissä olevaa puhdasrotuisten 
jalostuseläinten populaatiota siinä määrin, 
että kyseisen rodun säilyminen tai 
geneettinen monimuotoisuus vaarantuisi tai 
vääristyisi ja olisi ristiriidassa kyseisen 
jäsenvaltion tälle rodulle määrittämien 
ominaisuuksien kanssa.

Or. fr

Perustelu

On taattava, että jalostusohjelmat ovat johdonmukaisia keskenään, jos niitä on useampia 
samaa rotua varten. Jos näin ei tehtäisi, rodun eläinten homogeenisuus ja jalostajien 
määrittämät jalostustavoitteet olisivat uhattuina.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat muutoksia
liitteessä II olevan 1 osan III luvussa 
asetettuihin edellytyksiin eläinten 
merkitsemiseksi kantakirjan lisäosastoihin.

2. Siirretään komissiolle 71 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat täsmennyksiä
liitteessä II olevan 1 osan III luvussa 
asetettuihin edellytyksiin eläinten 
merkitsemiseksi kantakirjan lisäosastoihin.
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Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jalostusjärjestöt eivät saa muilla 
jalostukseen tai polveutumiseen liittyvillä 
perusteilla kuin niillä, jotka johtuvat 19 
artiklan soveltamisesta, jättää käyttämättä 
kantakirjansa pääosastoon merkittyjä 
puhdasrotuisia jalostuseläimiä jalostukseen 
seuraavilla lisääntymismenetelmillä:

1. Jalostusjärjestöt eivät saa muilla 
jalostukseen tai polveutumiseen liittyvillä 
perusteilla kuin niillä, jotka johtuvat 19 ja 
27 artiklan soveltamisesta, jättää 
käyttämättä kantakirjansa pääosastoon 
merkittyjä puhdasrotuisia jalostuseläimiä 
jalostukseen seuraavilla 
lisääntymismenetelmillä:

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, hevoseläinten jalostusjärjestöt 
voivat niiden jalostusohjelmien tarpeita 
varten ja tietyn rodun geneettisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
rajoittaa jalostuseläinten ja niiden 
sukusolujen ja alkioiden hyväksymistä 
niiden lisääntymistavasta riippuen tai 
kieltää sen; samaten ne voivat rajoittaa 
luonnollisten tai keinotekoisten 
lisääntymistekniikoiden (keinosiemennys, 
alkioiden tuotanto in vivo tai in vitro) 
käyttöä kantakirjansa pääosastoon 
merkittyjen puhdasrotuisten 
jalostuseläinten kohdalla tai kieltää sen.

Or. fr
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Perustelu

21 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti keinosiemennystä ei voisi kieltää kuin tietyissä 
olosuhteissa, jotka liittyvät yksilötulosten testaukseen ja jalostusarvon arviointiin. Hevosten 
osalta tässä asetuksessa on sallittava, että jalostusjärjestö voi valita lisääntymismenetelmät 
jalostusohjelman puitteissa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jalostusjärjestöjen on edellytettävä, että 
puhdasrotuiset jalostusnaudat ja
lypsykarjarotuihin kuuluvat urospuoliset 
puhdasrotuiset jalostuslampaat ja -vuohet 
tunnistetaan niiden veriryhmän analyysin 
perusteella tai muulla asianmukaisella 
menetelmällä, joka tarjoaa vähintään 
samanasteisen varmuuden, kun näitä 
eläimiä käytetään

1. Jalostusjärjestöjen on edellytettävä, että 
puhdasrotuiset jalostusnaudat, -lampaat ja 
-vuohet tunnistetaan niiden veriryhmän 
analyysin perusteella, yhden nukleotidin 
polymorfismien (engl. SNP) 
analysoinnilla sekä mikrosatelliiteilla tai 
muulla asianmukaisella menetelmällä, joka 
tarjoaa vähintään samanasteisen 
varmuuden, kun näitä eläimiä käytetään

Or. fr

Perustelu

Myös SNP-analyysi ja mikrosatelliitit on merkittävä viitemenetelmien joukkoon.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa 
tunnistamismenetelmien kehityksen 
ICARin ja ISAGin (International Society 
of Animal Genetics, kansainvälisen 
eläingenetiikan liitto) tekemään työhön.

Or. fr
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 
mukaisesti hyväksytyssä 
jalostusohjelmassa edellytetään 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia puhdasrotuisten jalostushevosten 
kantakirjaan luokittelemista varten ja 
urospuolisten jalostushevosten ja niiden 
siemennesteen jalostukseen hyväksymistä 
varten, jalostusjärjestöjen on varmistettava, 
että tällainen yksilötulosten testaus ja 
jalostusarvon arviointi tehdään sääntöjen 
mukaisesti, jotka vahvistetaan liitteessä I 
olevassa

2. Jos 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 
mukaisesti hyväksytyssä 
jalostusohjelmassa edellytetään 
yksilötulosten testausta ja jalostusarvon 
arviointia puhdasrotuisten jalostushevosten 
kantakirjaan luokittelemista varten ja 
jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja 
alkioiden jalostukseen hyväksymistä 
varten, jalostusjärjestöjen on varmistettava, 
että tällainen yksilötulosten testaus ja 
jalostusarvon arviointi tehdään sääntöjen 
mukaisesti, jotka vahvistetaan liitteessä I 
olevassa

Or. fr

Perustelu

Mahdollisuus soveltaa yksilötulosten testausta ja jalostusarvon arviointia jalostukseen 
hyväksymistä varten on ulotettava myös tammoihin. Tämä jalostuskeino on olennaisen tärkeä 
tietyille jalostusjärjestöille.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi 13 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun riippumattoman 
asiantuntijan lausunnon perusteella antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaisia 
sääntöjä yksilötulosten testauksesta ja 
jalostusarvon arvioinnista sekä niiden 
tulosten tulkinnasta.

2. Komissio voi 13 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun riippumattoman 
asiantuntijan lausunnon perusteella antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaisia 
sääntöjä yksilötulosten testauksesta ja 
jalostusarvon arvioinnista sekä niiden 
tulosten tulkinnasta ICARin tekemän työn 
perusteella.

Or. fr
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti 
riippumaton toimivaltaisesta 
viranomaisesta;

2. oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti 
riippumaton toimivaltaisesta 
viranomaisesta ottaen huomioon, että 
taloudellisen riippumattomuuden periaate 
ei vaikuta viranomaisten valmiuksiin 
myöntää niille unionin lainsäädännön 
mukaisia valtion avustuksia;

Or. fr

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – I luku – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 2 artiklan i alakohdan i alakohdassa 
puhdasrotuisten jalostusnautojen (Bos 
taurus ja Bubalus bubalis), jalostussikojen 
(Sus scrofa), jalostuslampaiden (Ovis 
aries) ja jalostusvuohien (Capra hircus) 
osalta;

i) 2 artiklan i alakohdan i alakohdassa 
puhdasrotuisten jalostusnautojen (Bos spp.
ja Bubalus bubalis), jalostussikojen (Sus 
scrofa), jalostuslampaiden (Ovis aries) ja 
jalostusvuohien (Capra hircus) osalta;

Or. fr

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – I luku – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) 2 artiklan i alakohdan ii alakohdassa 
puhdasrotuisten jalostushevosten (Equus 

ii) 2 artiklan i alakohdan ii alakohdassa 
puhdasrotuisten jalostushevosten (Equus 
caballus ja Equus asinus) osalta. Sen 
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caballus ja Equus asinus) osalta; molemmat vanhemmat on merkitty 
kantakirjan pääosastoon, ja 
jalostusjärjestö on hyväksynyt ne 
jalostusta varten;

Or. fr

Perustelu

Prosessi, joka koskee uros- tai naaraspuolisen jalostushevosen hyväksymistä ennakolta 
kantakirjaan (mistä siis voidaan kieltäytyä), mahdollistaa hevosen eläinjalostuksellisen 
valvonnan ja on osa eläimen jalostusprosessia polveutumisen ulkopuolella.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – I luku – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen polveutuminen on vahvistettu niiden 
sääntöjen mukaisesti, jotka esitetään 
kantakirjassa 8 artiklan 1 kohdan tai 
9 artiklan mukaisesti hyväksytyn 
jalostusohjelman mukaisesti;

b) sen polveutuminen on vahvistettu niiden 
sääntöjen mukaisesti, jotka esitetään 
kantakirjassa;

Or. fr

Perustelu

Polveutumisen hallinnoinnissa noudatetaan kantakirjan sääntöjä, eikä se riipu 
jalostusohjelman toteuttamisesta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – I luku – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jalostusjärjestöjen on suoritettava 
yksilötulosten testauksia puhdasrotuisten 
jalostusnautojen jalostusarvon 
määrittämiseksi käyttäen yhtä tässä luvussa 
esitettyä menetelmää tai näiden 
menetelmien yhdistelmää.

Jalostusjärjestöjen on suoritettava tai 
annettava muulle taholle tehtäväksi 
suorittaa yksilötulosten testauksia 
puhdasrotuisten jalostusnautojen 
jalostusarvon määrittämiseksi käyttäen 
yhtä tässä luvussa esitettyä menetelmää tai 



PE541.295v01-00 20/26 PA\1037651FI.doc

FI

näiden menetelmien yhdistelmää.

Or. fr

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – I luku – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksilötulosten testauksessa on 
noudatettava 31 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä 
kansainvälisen kotieläinten 
tuotosseurantakomitean (ICAR) kanssa 
vahvistamia sääntöjä ja standardeja.

Yksilötulosten testauksessa on 
noudatettava 31 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa vahvistamia sääntöjä ja standardeja.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – I luku – 2 jakso

Komission teksti Tarkistus

Jalostusjärjestöjen on rekisteröitävä 
maidontuotantotiedot 31 artiklan 
1 kohdassa säädetyn asianomaisen 
Euroopan unionin vertailukeskuksen 
yhteistyössä ICARin kanssa vahvistamien 
sääntöjen ja standardien mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – I luku – 3 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luonteenlaadun, 
rakennearvostelutietojen ja 
taudinkestävyyden sisällyttämistä 
jalostusarvon arviointiin voidaan harkita 
vain, jos tiedot tuotetaan 29 artiklan 
1 kohdassa säädetyn nimetyn laitoksen 
hyväksymän rekisteröintijärjestelmän 
perusteella.

2. Luonteenlaadun, 
rakennearvostelutietojen ja 
taudinkestävyyden sekä mahdollisten 
muiden uusien ominaisuuksien
sisällyttämistä jalostusarvon arviointiin 
voidaan harkita vain, jos tiedot tuotetaan 
29 artiklan 1 kohdassa säädetyn nimetyn 
laitoksen hyväksymän 
rekisteröintijärjestelmän perusteella.

Or. fr

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jalostuseläimen jalostusarvo lasketaan 
yksittäisen eläimen tai sen sukulaisten 
yksilötulosten testauksen tulosten 
perusteella, ja luottamusta jalostusarvoon 
voidaan vahvistaa genomisilla tiedoilla tai 
muun menetelmän perusteella, jonka 
31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Euroopan 
unionin vertailukeskus on validoinut.

Jalostuseläimen jalostusarvo lasketaan 
yksittäisen eläimen ja/tai sen sukulaisten 
perimään liittyvien tietojen ja/tai 
yksilötulosten testauksen tulosten ja/tai 
muiden sellaisten tietojen perusteella, 
jotka 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan unionin vertailukeskus on 
validoinut.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotusta voitaisiin tulkita siten, että siinä kielletään sellaisten sonnien 
jalostukseen hyväksyminen, joilla ei ole tyttäriä tuotannossa. Näitä sonneja kutsutaan 
”genomisiksi” sonneiksi. On kuitenkin turvattava sellaisten sonnien siemennesteen 
markkinoille saattaminen, joista on tehty genominen arviointi.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jalostusarvon arvioinnissa 
sovellettavien tilastomenetelmien on 
oltava 31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa vahvistamien sääntöjen ja 
standardien mukaisia, ja niillä on 
taattava, etteivät jalostusarvon arviointiin 
vaikuta ensisijaiset ympäristötekijät tai 
tietojen rakenne.

3. Jalostusjärjestön on taattava, ettei 
tärkeimpiin ympäristötekijöihin ja tietojen 
rakenteeseen liittyviä vääristymiä esiinny. 
Jalostusjärjestö voi kääntyä 31 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen 
Euroopan unionin vertailukeskuksen 
puoleen, jos se haluaa vedota siihen, että 
sen omat jalostusarvon arviointia 
koskevat tilastomenetelmät ovat 
kansainvälisesti vahvistettujen ja 
tunnustettujen sääntöjen ja standardien 
mukaisia. Jos Euroopan unionin 
vertailukeskukselta pyydetään 
asiantuntijalausuntoa, sen on käsiteltävä 
jalostusjärjestön toimittamat tiedot 
luottamuksellisina.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottama ehdoton velvoite voi hillitä jalostusarvon arviointia koskevaa 
innovointia ja voisi joissakin tapauksissa rikkoa uuden tilastomenetelmän kehittäneen 
jalostusjärjestön liikesalaisuutta. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jalostusarvon arvioinnin luotettavuus on 
mitattava määrityskertoimen avulla 
31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa vahvistamien sääntöjen ja 
standardien mukaisesti. Arvioinnin tulosten 
julkaisemisen yhteydessä on ilmoitettava 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tämä luotettavuus sekä arviointipäivä.

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Keinosiemennykseen tarkoitetuille 
sonneille, lukuun ottamatta häviämisuhan 
alaisiin rotuihin kuuluvia sonneja, on 
suoritettava jalostusarvon arviointi 6 ja 
7 kohdassa kuvattujen vaadittujen 
ominaisuuksien osalta. Jalostusjärjestön on 
julkaistava nämä jalostusarvot.

5. Keinosiemennykseen tarkoitetuille 
sonneille, lukuun ottamatta häviämisuhan 
alaisiin rotuihin kuuluvia sonneja, on 
suoritettava jalostusarvon arviointi 
vähintään 6 ja 7 kohdassa kuvattujen 
vaadittujen ominaisuuksien osalta. 
Jalostusjärjestön on julkaistava nämä 
jalostusarvot kokonaisuudessaan.

Jalostusjärjestön on julkaistava myös muut 
käytettävissä olevat jalostusarvot, jotka 
koskevat keinosiemennykseen 
tarkoitettuja sonneja.

Jalostusjärjestön on julkaistava myös 
nykyiset jalostusarvot, jotka koskevat 
astutussonneja samoin kuin 
naaraspuolisia eläimiä.

Or. fr

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 6 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien lypsykarjarotuisten 
keinosiemennykseen tarkoitettujen sonnien 
jalostusarvon arvioinnin 
vähimmäisluotettavuuden on oltava 
31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa tärkeimpien tuotanto-
ominaisuuksien arvioimista varten 
vahvistamien sääntöjen ja standardien 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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mukaisesti maitotuotosta ja rasva- ja 
proteiinipitoisuutta koskevien 
ominaisuuksien osalta vähintään 0,5, kun 
kaikki jälkeläisiä ja sivusukulaisia 
koskevat tiedot on otettu huomioon.

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 6 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Genomisesti arvioituja nuoria sonneja, 
joista ei ole jälkeläisten yksilötulostietoja, 
on pidettävä soveltuvina 
keinosiemennykseen, jos niiden genominen 
arviointi on validoitu 31 artiklan 
1 kohdassa säädetyn asianomaisen 
Euroopan unionin vertailukeskuksen 
yhteistyössä ICARin kanssa vahvistamien 
sääntöjen ja standardien mukaisesti

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 7 kohta – 1 alakohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) genominen arviointi tai muu 
mahdollinen menetelmä, mukaan luettuna 
näiden menetelmien yhdistelmä, on 
validoitava 31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa vahvistamien sääntöjen ja 
standardien mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 7 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien lihakarjarotuisten 
keinosiemennykseen tarkoitettujen sonnien 
jalostusarvon arvioinnin 
vähimmäisluotettavuuden on oltava 
31 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
asianomaisen Euroopan unionin 
vertailukeskuksen yhteistyössä ICARin 
kanssa tärkeimpien tuotanto-
ominaisuuksien arviointia varten 
vahvistamien sääntöjen ja standardien 
mukaisesti elopainon kasvua ja lihasten 
kehittyneisyyttä (lihakkuutta) koskevien 
ominaisuuksien osalta vähintään 0,5.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – II luku – 7 kohta – 4 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos lasketaan genomisia jalostusarvoja, 
nämä arvot on validoitava kyseisten 
ominaisuuksien osalta 31 artiklan 
1 kohdassa säädetyn asianomaisen 
Euroopan unionin vertailukeskuksen 
yhteistyössä ICARin kanssa vahvistamien 
sääntöjen ja standardien mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – I luku – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) on ilmoitettava ominaisuudet, jotka 
rekisteröidään ICARin hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti, kuten 
maidontuotanto, maidon koostumus tai 
muut merkitykselliset tiedot;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – I luku – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) niiden on liityttävä ajanjaksoon, joka 
vastaa ICARin asettamaa standardia 
maidontuotantoeläinten tuottavuuden 
seurantaa varten;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr


