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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (ES) zootechnikos teisės aktais siekiama skatinti laisvą prekybą Europos 
Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetine medžiaga ir palengvinti jų importą, kartu 
užtikrinant, kad būtų išlaikytos veisimo ir genetinių išteklių išsaugojimo programos, taigi 
visos Europoje esančios veislės.

Produkcinių gyvūnų, ypač tų, kurie, kaip buvo nustatyta, pasižymi vertingomis genetinėmis 
savybėmis, auginimas ne tik padeda užtikrinti regiono, kuriame šie gyvūnai auginami, 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, bet ir yra vienas iš pagrindinių Sąjungos apsirūpinimo 
maistu saugumo veiksnių.

Dėl konkurencingumo siekio, kuris visų pirma leidžia vykdyti tarptautinį pagrindinių Europos 
veislių gyvūnų eksportą, vis dėlto neturi kilti pavojus vietos veislėms (kai kurių vietos veislių 
gyvūnų yra labai nedaug), kurios prisideda prie Europos biologinės genetinės įvairovės. 
Visame šiame dokumente pranešėjas siekė, kad būtų užtikrintas šios pusiausvyros 
išsaugojimas.

Europos Komisija visas direktyvas, susijusias su zootechnikos teisės aktais, kuriais 
reglamentuojamos įvairios rūšys, norėjo sujungti į vieną teisės aktą – šį reglamentą – ir taip 
baigti bendrosios rinkos kūrimą šioje srityje. Nors pranešėjas gali pritarti šiam veiksmui, vis 
dėlto kai kurias nuostatas reikia pataisyti atsižvelgiant į pirmesnėje pastraipoje nurodytą 
tikslą.

Visų pirma neapibūdintos sąvokos „veislė“, „veisimo programa“, „išsaugojimo programa“ ir 
„neigiamas poveikis išsaugojimui arba genetinei įvairovei“, kurios vis dėlto labai svarbios 
aiškinant šį reglamentą. Pranešėjas pageidavo jas įtraukti į savo pranešimo projektą.

Be to, siekiant atsižvelgti į visas situacijas, dėl kurių gali kilti pavojus Europoje veisiamai 
vietos veislei, išplėsti 5 ir 9 straipsniai, kuriuose pirmiausia aptariamas biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

Pranešėjas taip pat mano, kad šiuo reglamentu arklinių šeimos gyvūnai negali būti 
reglamentuojami taip pat kaip kitos rūšys, atsižvelgiant į jų kilmės knygos ypatumus. Nors 
Europos Sąjungoje yra arklinių šeimos gyvūnų organizacijos būstinė, pagrindinės arklių 
veislės reglamentuojamos tarptautiniu mastu, ir dėl šio fakto neturi kilti abejonių. Šiuo metu 
Europa pasaulyje pirmauja arklinių šeimos gyvūnų produkcijos srityje. Reikėtų išsaugoti 
įvairovę ir toliau vykdyti veiksmus užtikrinant veislinių arklių kilmės knygos (angl. stud 
books) kokybę.

Pagaliau pranešėjas nori priminti Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (angl. International 
Committee for Animal Recording, ICAR) darbų svarbą identifikavimo metodų, produktyvumo 
tyrimų taisyklių ir produkcinių gyvūnų genetinio vertinimo srityse. Keičiant zootechnikos 
teisės aktus, ICAR turi būti aiškiai paskirtas etalonine įstaiga, atsakinga už savo 
kompetencijos sritis.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių 
šeimos gyvūnų veisimas, o mažesniu mastu 
– ir kitų rūšių naminių gyvūnų veisimas 
užima svarbią vietą Sąjungos žemės ūkyje 
ir yra vienas iš žemės ūkio bendruomenės 
pajamų šaltinių. Tų rūšių gyvūnų veisimas 
labiausiai skatinamas, jeigu naudojami 
dokumentais patvirtintos aukštos genetinės 
kokybės grynaveisliai veisliniai gyvūnai ar 
hibridinės veislinės kiaulės;

(1) produkcinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų 
ir arklinių šeimos gyvūnų veisimas, o 
mažesniu mastu – ir kitų rūšių gyvūnų 
veisimas ekonominiu ir socialiniu 
požiūriu užima strateginę vietą Sąjungos 
žemės ūkyje. Ši žemės ūkio veikla, 
prisidedanti prie Sąjungos apsirūpinimo 
maistu saugumo, yra vienas iš žemės ūkio 
bendruomenės pajamų šaltinių. Tų rūšių 
gyvūnų veisimas labiausiai skatinamas, 
jeigu naudojami dokumentais patvirtintos 
aukštos genetinės kokybės grynaveisliai 
veisliniai gyvūnai ar hibridinės veislinės 
kiaulės;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) tačiau siekiant konkurencingumo 
negali būti prisidedama prie veislių, kurių 
savybės pritaikytos prie specifinės 
biofizinės aplinkos, nykimo. Jeigu nebus 
išlaikyta pakankamai gyvūnų, vietos 
veislėms gali kilti pavojus išnykti, ir taip 
būtų prarasta genetinė biologinė įvairovė;

Or. fr



PA\1037651LT.doc 5/26 PE541.295v01-00

LT

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tačiau teisinė veislės sąvoka turėtų 
likti neapibrėžta, kad grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijos 
galėtų pačios apibrėžti genetiškai 
pakankamai vienodų gyvūnų, kuriuos jos 
laiko skirtingais, palyginti su kitais tos 
rūšies gyvūnais, grupę ir įrašyti tuos 
gyvūnus nurodant jų žinomus protėvius į 
kilmės knygas, kad galėtų atgaminti jų 
paveldėtas savybes reprodukcijos, mainų 
ir selekcijos būdu vykdydamos nustatytą 
veisimo programą;

Išbraukta. 

fr

Pagrindimas

Veislės sąvoka, kuri vartojama visame reglamente, vis dėlto nėra apibūdinta. Teisinio 
saugumo sumetimais pranešėjas siūlo jos apibrėžtį. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) grynaveislių veislinių gyvūnų ir 
hibridinių veislinių kiaulių veisimo 
organizacijų teikiamų paslaugų kokybė ir 
tai, kaip jos vertina gyvūnus ir juos 
klasifikuoja, daro poveikį veislinių gyvūnų 
vertei rinkoje. Atitinkamai reikėtų nustatyti 
taisykles dėl grynaveislių veislinių gyvūnų 
ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo 
organizacijų pripažinimo, kuris būtų 
pagrįstas suderintais Sąjungos kriterijais, ir 
dėl jų priežiūros, kurią vykdytų 
kompetentingos valstybių narių 

(16) grynaveislių veislinių gyvūnų ir 
hibridinių veislinių kiaulių veisimo 
organizacijų teikiamų paslaugų kokybė ir 
tai, kaip jos vertina gyvūnus ir juos 
klasifikuoja, rodo gyvūno kokybės lygį ir
daro poveikį veislinių gyvūnų vertei 
rinkoje. Atitinkamai reikėtų nustatyti 
taisykles dėl grynaveislių veislinių gyvūnų 
ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo 
organizacijų pripažinimo, kuris būtų 
pagrįstas suderintais Sąjungos kriterijais, ir 
dėl jų priežiūros, kurią vykdytų 
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institucijos, ir taip užtikrinti, kad dėl jų 
nustatomų taisyklių neatsirastų veisimo 
programų ir veisimo standartų skirtumų, 
dėl kurių galėtų atsirasti techninių kliūčių 
Sąjungos vidaus prekybai;

kompetentingos valstybių narių 
institucijos, ir taip užtikrinti, kad dėl jų 
nustatomų taisyklių neatsirastų veisimo 
programų ir veisimo standartų skirtumų, 
dėl kurių galėtų atsirasti techninių kliūčių 
Sąjungos vidaus prekybai;

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) produktyvumo tyrimus ir genetinį 
vertinimą gali atlikti grynaveislių veislinių 
gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių 
veisimo organizacijos paskirtos 
institucijos. Tos paskirtosios institucijos 
turi bendradarbiauti su Komisijos 
paskirtais Europos Sąjungos etaloniniais 
centrais. Taigi Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais 
paskirti Europos Sąjungos etaloninius 
centrus; Komisijai turėtų būti suteikti ir 
būtini įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose būtų apibūdintos tų centrų 
pareigos ir funkcijos, prireikus iš dalies 
keičiant IV priedą. Pagal 2009 m. gegužės 
25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl 
išlaidų veterinarijos srityje15 tie etaloniniai 
centrai turi teisę gauti Sąjungos pagalbą.
Grynaveislių veislinių galvijų 
produktyvumo tyrimus ir genetinį 
vertinimą atliekančioms grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms 
šiuo metu talkina INTERBULL centras –
Europos Sąjungos etaloninė įstaiga, 
paskirta 1996 m. liepos 23 d. Tarybos 
sprendimu 96/463/EB dėl etaloninės 
įstaigos, atsakingos už bendradarbiavimą 
suvienodinant grynaveislių veislinių 
galvijų tyrimo metodus ir rezultatų 
vertinimą, paskyrimo16;

(34) produktyvumo tyrimus ir genetinį 
vertinimą gali atlikti grynaveislių veislinių 
gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių 
veisimo organizacijos paskirtos 
institucijos. Tos paskirtosios institucijos 
turi bendradarbiauti su Komisijos 
paskirtais Europos Sąjungos etaloniniais 
centrais. Taigi Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais 
paskirti Europos Sąjungos etaloninius 
centrus; Komisijai turėtų būti suteikti ir 
būtini įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose būtų apibūdintos tų centrų 
pareigos ir funkcijos, prireikus iš dalies 
keičiant IV priedą. Pagal 2009 m. gegužės 
25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl 
išlaidų veterinarijos srityje15 tie etaloniniai 
centrai turi teisę gauti Sąjungos pagalbą. 
Grynaveislių veislinių galvijų 
produktyvumo tyrimus ir genetinį 
vertinimą atliekančioms grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms 
šiuo metu talkina INTERBULL centras –
Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto 
(angl. International Committee for 
Animal Recording, ICAR), 1996 m. liepos 
23 d. Tarybos sprendimu 96/463/EB16

paskirto etalonine įstaiga, atsakinga už 
bendradarbiavimą suvienodinant 
grynaveislių veislinių galvijų tyrimo 
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metodus ir rezultatų vertinimą, nuolatinis 
komitetas;

__________________ __________________
15 OL L 155, 2009 6 18, p. 30. 15 OL L 155, 2009 6 18, p. 30.
16 OL L 192, 1996 8 2, p. 19. 16 OL L 192, 1996 8 2, p. 19.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) galvijų rūšims (Bos taurus ir Bubalus 
bubalis), kiaulių rūšiai (Sus scrofa), avių 
rūšiai (Ovis aries), ožkų rūšiai (Capra 
hircus);

i) galvijų rūšims (Bos spp. ir Bubalus 
bubalis), kiaulių rūšiai (Sus scrofa), avių 
rūšiai (Ovis aries), ožkų rūšiai (Capra 
hircus);

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant į reglamento taikymo sritį įtraukti „zébu“ veislę – šios veislės gyvūnų yra ir jie 
veisiami atokiausiuose regionuose – siūlome patvirtinti pavadinimą „Bos spp.“.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veislė – grupė gyvūnų, kurie turi 
pakankamai bendrų savybių, kad viena ar 
kelios augintojų grupės, sutinkančios 
organizuoti veislinių gyvūnų atnaujinimą 
ir su tuo susijusius mainus, taip pat ir 
tarptautiniu mastu, šią grupę galėtų 
laikyti vienalyte; 

Or. fr
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Pagrindimas

Veislės sąvoka, kuri vartojama visame reglamente, vis dėlto nėra apibūdinta. Teisinio 
saugumo sumetimais pranešėjas siūlo jos apibrėžtį. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) veisimo programa – procesas, kuris 
pagal šį reglamentą vykdomas siekiant 
genetiškai tobulinti gyvūnus ir kuris 
apima visus šiuos veiksmus:

– veisimo tikslų, kriterijų ir populiacijos, 
kurią reikia vertinti, nustatymą; 

– veislinių gyvūnų, kurie gali būti 
veisiami, pasirinkimą arba auginimą; 

– duomenų rinkimo ir tvarkymo 
priemonės rengimą taikant bet kokią 
tinkamą priemonę, kad veisliniai gyvūnai 
būtų genetiškai įvertinti;

– atrinktų veislinių gyvūnų sklaidos 
organizavimą remiantis gautais jų 
genetinio vertinimo rezultatais;

Or. fr

Pagrindimas

Veisimo programos sąvoka, kuri vartojama visame reglamente, vis dėlto nėra apibūdinta. 
Teisinio saugumo sumetimais pranešėjas siūlo jos apibrėžtį. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) išsaugojimo programa – programa, 
kuria siekiama išsaugoti populiacijos arba 
veislės genetinį paveldą, vykdant 
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atitinkamus veiksmus in situ (susijusius 
su gyvais gyvūnais) arba ex situ (saugant 
dauginamąją medžiagą ar audinį);

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f c punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) neigiamas poveikis veislės 
išsaugojimui arba genetinei įvairovei –
reiškinys, kai, viena vertus, dėl 
nepakankamai koordinuojamo gyvūnų 
valdymo, kurį užtikrina įvairios 
pripažintos tos pačios veislės grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, 
kita vertus, dėl to, kad pripažintos 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacijos nepakankamai dalijasi 
informacija, naujos grynaveislių veislinių 
gyvūnų veisimo organizacijos 
pripažinimas arba tos pačios veislės 
veisimo programos patvirtinimas turi 
neigiamą poveikį šios veislės genetinio 
paveldo valdymui, todėl sumažėja su 
laukiama genetine pažanga, įvaisos 
plėtros kontrole ir genetinių apsigimimų 
valdymu susijęs veiksmingumas;

Or. fr

Pagrindimas

Neigiamo poveikio veislės išsaugojimui arba genetinei įvairovei sąvoka, kuri vartojama 
visame reglamente, vis dėlto nėra apibūdinta. Teisinio saugumo sumetimais pranešėjas siūlo 
jos apibrėžtį. 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio i punkto ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) a punkto ii papunktyje nurodytai rūšiai, 
kurio tėvai įrašyti į pagrindinį tos pačios 
veislės kilmės knygos skyrių ir kuris pats 
pagal 19 straipsnį įrašytas arba 
įregistruotas ir tinka būti įrašytas į 
pagrindinį tokios kilmės knygos skyrių;

ii) a punkto ii papunktyje nurodytai rūšiai, 
kurio tėvai įrašyti į pagrindinį tos pačios 
veislės kilmės knygos skyrių ir kuris pats 
pagal 19 straipsnį įrašytas arba 
įregistruotas ir tinka būti įrašytas į 
pagrindinį tokios kilmės knygos skyrių, 
įskaitant kastratus;

Or. fr

Pagrindimas

Ši apibrėžtis, į kurią neįtraukti veisliniai gyvūnai, neatitinka arklinių šeimos gyvūnų kilmės 
knygos ypatumų – į šią knygą veisliniai patinai įrašomi jiems gimus, neatsižvelgiant į tai, ar 
ateityje jie bus veisliniai gyvūnai, ar ne. Visų pirma tai pasakytina apie kastratus ir jų 
laikymą registruojamais arklinių šeimos gyvūnais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) privalumas – kiekybiškai įvertinama 
paveldima veislinio gyvūno savybė; 

o) privalumas – gyvūno genotipo poveikio 
konkrečiai savybei, kurią jis gali perduoti 
savo palikuonims, vertinimas;

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies b 
punkto, kompetentinga institucija gali 

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies b 
punkto, kompetentinga institucija gali 
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atsisakyti pripažinti I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančią 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizaciją, jeigu dėl tos grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijos 
veisimo programos kiltų pavojus 
grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų ar 
įregistruotų arba tinkamų įrašyti į kilmės 
knygą, kurią tai veislei yra sudariusi toje 
valstybėje narėje jau pripažinta 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacija, išsaugojimui ar genetinei 
įvairovei.

atsisakyti pripažinti I priedo 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančią 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizaciją, jeigu dėl tos grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijos 
veisimo programos kiltų pavojus:

– grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų ar 
įregistruotų arba tinkamų įrašyti į kilmės 
knygą, kurią tai veislei yra sudariusi toje 
valstybėje narėje jau pripažinta 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacija, išsaugojimui ar genetinei 
įvairovei;

– pripažintos organizacijos turimai tos 
pačios veislės tobulinimo arba veisimo 
programai, kuri jau parengta; 

– Nagojos protokolo ir Biologinės 
įvairovės konvencijos tikslams, 
susijusiems su biologinės įvairovės 
išsaugojimu, arba

– patvirtintai veisimo programai arklių 
veislių atveju.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išplėsti nuostatas, susijusias su galimybėmis atsisakyti pripažinti grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijas, kad atitinkamoje teritorijoje tos pačios veislės 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų nedaugėtų, nes dėl to vartotojams kiltų 
neaiškumų.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) galimus trukdžius ir sunkumus, kurie 
atsirastų pripažinus organizaciją, 
registruojančią tuos pačius veislinius 
gyvūnus kaip ir jau pripažinta 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacija.

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija gali leisti grynaveislių veislinių 
gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių 
veisimo organizacijoms techninį savo 
kilmės knygos arba kilmės registro 
techninį valdymą ir kitų specialių savo 
veisimo programos aspektų tvarkymą 
perduoti trečiajai šaliai tokiomis 
sąlygomis:

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir 
hibridinių veislinių kiaulių veisimo 
organizacijos techninį savo kilmės knygos 
arba kilmės registro valdymą ir kitų 
specialių savo veisimo programos aspektų 
tvarkymą gali perduoti trečiajai šaliai 
tokiomis sąlygomis:

Or. fr

Pagrindimas

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos galimybė leisti arba neleisti perduoti 
techninį kilmės knygų arba kilmės registrų ir veisimo programų tam tikrų aspektų valdymą 
turėtų būti palikta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų nuožiūrai. 
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų ir 
hibridinių veislinių kiaulių veisimo 
organizacijos nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje nurodyta galimybe, 
jos apie tai praneša kompetentingai 
institucijai.

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiami veisimo 
programų patvirtinimo reikalavimai, 
nustatyti I priedo 2 dalyje, o jei tai 
grynaveisliai arklinių šeimos gyvūnai, – to 
priedo 3 dalyje, kad būtų atsižvelgta į 
grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių 
veislinių kiaulių veisimo organizacijų 
vykdomų veisimo programų įvairovę.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patikslinami veisimo programų 
patvirtinimo reikalavimai, nustatyti I 
priedo 2 dalyje, o jei tai grynaveisliai 
arklinių šeimos gyvūnai, – to priedo 3 
dalyje, kad būtų atsižvelgta į grynaveislių 
veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių 
kiaulių veisimo organizacijų vykdomų 
veisimo programų įvairovę.

Or. fr

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kartu su tuo pranešimu a punkte 
nurodytai kompetentingai institucijai 

b) kartu su tuo pranešimu a punkte 
nurodytai kompetentingai institucijai 
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pateikia 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos 
paraiškos patvirtinti veisimo programą 
kopiją.

pateikia 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos 
paraiškos patvirtinti veisimo programą 
kopiją a punkte nurodytos kompetentingos 
institucijos nacionaline kalba.

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patvirtinus dar vieną veisimo programą 
toje valstybėje narėje esanti grynaveislių 
veislinių gyvūnų populiacija būtų 
suskaidyta tiek, kad kiltų pavojus tos 
veislės išsaugojimui ar genetinei įvairovei.

b) patvirtinus dar vieną veisimo programą 
toje valstybėje narėje esanti grynaveislių 
veislinių gyvūnų populiacija būtų 
suskaidyta tiek, kad kiltų pavojus tos 
veislės išsaugojimui ar genetinei įvairovei, 
arba būtų pateiktos nevienodos gairės, 
nesuderinamos su šioje valstybėje narėje 
nustatytomis tokios veislės savybėmis.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad tuo atveju, kai yra kelios tai pačiai veislei skirtos veisimo programos, 
jos būtų suderinamos tarpusavyje. Priešingu atveju kiltų pavojus tam tikros veislės gyvūnų 
vienalytiškumui ir augintojų nustatytiems veisimo tikslams.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų iš dalies keičiamos II priedo 1 
dalies III skyriuje išdėstytos gyvūnų 
įrašymo į papildomus kilmės knygos 
skyrius sąlygos.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų patikslinamos II priedo 1 
dalies III skyriuje išdėstytos gyvūnų 
įrašymo į papildomus kilmės knygos 
skyrius sąlygos.



PA\1037651LT.doc 15/26 PE541.295v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacijos jokiais zootechniniais ar 
genealoginiais pagrindais, išskyrus 
pagrindus, nustatomus taikant 19 straipsnį, 
neatsisako į pagrindinį kilmės knygos 
skyrių įrašytų grynaveislių veislinių 
gyvūnų naudoti veisimui taikant šiuos 
reprodukcijos metodus:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacijos jokiais zootechniniais ar 
genealoginiais pagrindais, išskyrus 
pagrindus, nustatomus taikant 19 ir 27 
straipsnius, neatsisako į pagrindinį kilmės 
knygos skyrių įrašytų grynaveislių 
veislinių gyvūnų naudoti veisimui taikant 
šiuos reprodukcijos metodus:

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo 1 dalies, arklinių 
šeimos gyvūnų veisimo organizacijos, 
atsižvelgdamos į savo veisimo programų 
poreikius ir siekdamos išsaugoti veislės 
genetinę įvairovę, gali apriboti arba 
uždrausti veislinių gyvūnų ir jų genetinės 
medžiagos produktų pripažinimą 
tinkamais pagal jų reprodukcijos būdą ir 
natūralios arba dirbtinės reprodukcijos 
metodų (dirbtinis apvaisinimas, embrionų 
gamyba in vivo ar in vitro) taikymą 
grynaveisliams veisliniams gyvūnams, 
įrašytiems į pagrindinį jų kilmės knygos 
skyrių. 

Or. fr
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Pagrindimas

Pagal 21 straipsnio 1 dalies nuostatas dirbtinį apvaisinimą galima uždrausti tik tam tikromis 
sąlygomis, susijusiomis su produktyvumo tyrimais ir genetiniu vertinimu. Arklinių šeimos 
gyvūnų atveju šiuo reglamentu grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijai turi būti 
suteikta galimybė vykdant veisimo programą pasirinkti reprodukcijos metodus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacijos reikalauja, kad grynaveisliai 
veisliniai galvijai ir grynaveisliai veisliniai 
pieninių avių ir ožkų veislių patinai būtų 
identifikuojami pagal jų kraujo grupės 
tyrimą arba pagal bet kokį kitą tinkamą 
metodą, užtikrinantį bent tokio pat laipsnio 
tikrumą, kai jie naudojami:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacijos reikalauja, kad grynaveisliai 
veisliniai galvijai ir grynaveislės veislinės 
avys bei ožkos būtų identifikuojami pagal 
jų kraujo grupės tyrimą, vieno nukleotido 
polimorfizmo (SNP) tyrimą ir 
mikrosatelitų tyrimą arba pagal bet kokį 
kitą tinkamą metodą, užtikrinantį bent 
tokio pat laipsnio tikrumą, kai jie 
naudojami:

Or. fr

Pagrindimas

SNP ir mikrosatelitų tyrimai taip pat turi būti nustatyti kaip etaloninis metodas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ICAR ir organizacijos 
International Society of Animal Genetics 
(ISAG) darbais, Komisija atsižvelgia į 
identifikavimo metodų pokyčius.

Or. fr
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal veisimo programą, 
patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 
straipsnį, reikalaujama atlikti 
produktyvumo tyrimus ir genetinį 
vertinimą grynaveisliams veisliniams 
arklinių šeimos gyvūnams kilmės knygose 
klasifikuoti ir veisliniams arklinių šeimos 
patinams ir jų spermos tinkamumui 
veisimui pripažinti, grynaveislių veislinių 
gyvūnų veisimo organizacijos užtikrina, 
kad tokie produktyvumo tyrimai ir 
genetinis vertinimas būtų atliekamas pagal 
šias I priede išdėstytas taisykles:

2. Jeigu pagal veisimo programą, 
patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 
straipsnį, reikalaujama atlikti 
produktyvumo tyrimus ir genetinį 
vertinimą grynaveisliams veisliniams 
arklinių šeimos gyvūnams kilmės knygose 
klasifikuoti ir veislinių gyvūnų bei jų 
genetinės medžiagos produktų
tinkamumui veisimui pripažinti, 
grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacijos užtikrina, kad tokie 
produktyvumo tyrimai ir genetinis 
vertinimas būtų atliekamas pagal šias I 
priede išdėstytas taisykles:

Or. fr

Pagrindimas

Reikia sudaryti galimybes taip pat atlikti ir kumelių produktyvumo tyrimus bei genetinius 
vertinimus, siekiant pripažinti jas tinkamomis veisimui. Šis veisimo būdas labai svarbus tam 
tikroms grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į 13 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytą nepriklausomo eksperto 
nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktais 
gali nustatyti vienodas produktyvumo 
tyrimų ir genetinių vertinimų ir jų rezultatų 
aiškinimo taisykles.

2. Atsižvelgdama į 13 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytą nepriklausomo eksperto 
nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktais 
gali nustatyti vienodas produktyvumo 
tyrimų ir genetinių vertinimų ir jų rezultatų 
aiškinimo taisykles, remdamasi ICAR 
darbais.

Or. fr
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. būti teisiškai ir finansiškai 
nepriklausoma nuo kompetentingos 
institucijos;

2. būti teisiškai ir finansiškai 
nepriklausoma nuo kompetentingos 
institucijos (finansinio nepriklausomumo 
principas neturi įtakos valstybės 
institucijų galimybei skirti jai Sąjungos 
teisę atitinkančią viešąją paramą);

Or. fr

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies I skyriaus 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 2 straipsnio i punkto i papunktyje, jei tai 
grynaveisliai veisliniai galvijai (Bos taurus
ir Bubalus bubalis), kiaulės (Sus scrofa), 
avys (Ovis aries) ir ožkos (Capra hircus);

i) 2 straipsnio i punkto i papunktyje, jei tai 
grynaveisliai veisliniai galvijai (Bos spp. ir 
Bubalus bubalis), kiaulės (Sus scrofa), 
avys (Ovis aries) ir ožkos (Capra hircus);

Or. fr

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies I skyriaus 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) 2 straipsnio i punkto ii papunktyje, jeigu 
tai grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos 
gyvūnai (Equus caballus ir Equus asinus);

ii) 2 straipsnio i punkto ii papunktyje, jeigu 
tai grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos 
gyvūnai (Equus caballus ir Equus asinus).
Abu jo tėvai įrašyti į pagrindinį kilmės 
knygos skyrių, ir grynaveislių veislinių 
gyvūnų veisimo organizacija yra juos 
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pripažinusi tinkamais veisimui;

Or. fr

Pagrindimas

Per procesą, vykdomą prieš veislinį patiną ar kumelę kilmės knygoje pripažįstant (ir galbūt 
atsisakant pripažinti) tinkamais veisimui, galima atlikti patikrą, visų pirma zootechninę 
arklinių šeimos gyvūnų patikrą, ir šis procesas yra su gyvūnų veisimu susijusių veiksmų, 
apimančių platesnę sritį nei kilmė, dalis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies I skyriaus 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jo kilmė nustatyta pagal taisykles, 
kilmės knygoje nustatytas pagal veisimo 
programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 
dalį arba 9 straipsnį;

b) jo kilmė nustatyta pagal kilmės knygos
taisykles;

Or. fr

Pagrindimas

Kilmė tvarkoma pagal kilmės knygos taisykles, o ne pagal veisimo programą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies I skyriaus pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos nustatyti grynaveislių veislinių 
galvijų genetinę vertę, grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijos 
atlieka produktyvumo tyrimus taikydamos 
vieną iš šiame skyriuje nustatytų metodų ar 
jų derinį.

Siekdamos nustatyti grynaveislių veislinių 
galvijų genetinę vertę, grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijos 
atlieka arba paprašo atlikti produktyvumo 
tyrimus taikydamos vieną iš šiame skyriuje 
nustatytų metodų ar jų derinį.

Or. fr



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

LT

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies I skyriaus antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant produktyvumo tyrimus 
vadovaujamasi taisyklėmis ir standartais, 
kuriuos bendradarbiaudamas su 
Tarptautiniu gyvūnų apskaitos komitetu (
ICAR) nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 
dalyje nustatytas Europos Sąjungos 
etaloninis centras.

Atliekant produktyvumo tyrimus 
vadovaujamasi taisyklėmis ir standartais, 
kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR
nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas Europos Sąjungos etaloninis 
centras.

Or. fr

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies I skyriaus 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacijos pieno produktyvumo 
duomenis apskaito pagal taisykles ir 
standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su 
ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 
1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos 
etaloninis centras.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies I skyriaus 3 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Galimybė į genetinį vertinimą įtraukti 
temperamento, eksterjero vertinimo ir 
atsparumo ligoms duomenis turi būti 
svarstoma tik tuo atveju, jeigu duomenys 

2. Galimybė į genetinį vertinimą įtraukti 
temperamento, eksterjero vertinimo ir 
atsparumo ligoms duomenis ar bet kokią 
kitą naują savybę turi būti svarstoma tik 
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renkami naudojantis 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos paskirtosios institucijos 
patvirtinta vertinimo sistema.

tuo atveju, jeigu duomenys renkami 
naudojantis 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos paskirtosios institucijos 
patvirtinta vertinimo sistema.

Or. fr

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veislinio gyvūno veislinė vertė 
apskaičiuojama remiantis jo paties arba jo 
giminaičių produktyvumo tyrimų 
rezultatais, o veislinės vertės patikimumas 
gali būti padidintas naudojant genomų 
informaciją arba gali būti grindžiama kitu 
31 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos 
Sąjungos etaloninio centro patvirtintu 
metodu.

Veislinio gyvūno veislinė vertė 
apskaičiuojama remiantis informacija, 
susijusia su jo genomu ir (arba) gyvūno 
individualaus produktyvumo tyrimų 
rezultatais, ir (arba) jo giminaičių 
produktyvumu, ir (arba) bet kokiu kitu 31 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos 
Sąjungos etaloninio centro patvirtintu 
informacijos šaltiniu.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomas nuostatas būtų galima aiškinti taip, kad jomis draudžiama 
vadinamuosius „genomo“ jaunus bulius, kurie neturi produkcijai skirtų patelių, pripažinti 
tinkamais veisimui. Taigi reikia užtikrinti, kad bulių, kurių genomas įvertintas, sperma į rinką 
būtų pateikiama saugiai.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Statistiniai metodai, taikomi atliekant 
genetinį vertinimą, turi atitikti taisykles ir 
standartus, kuriuos bendradarbiaudamas 
su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 
1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos 

3. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacija turi užtikrinti, kad nebūtų 
paklaidų, susijusių su pagrindiniais 
aplinkos veiksniais ir duomenų struktūra. 
Jeigu ši organizacija ketina remtis savo 
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etaloninis centras, ir turi užtikrinti, kad 
genetinis vertinimas būtų nepriklausomas 
nuo pagrindinių aplinkos veiksnių įtakos 
ir duomenų struktūros.

statistinių genetinio vertinimo metodų 
atitiktimi tarptautiniu mastu nustatytiems
ir pripažintiems standartams bei 
taisyklėms, ji gali kreiptis į 31 straipsnio 1 
dalyje nustatytą Europos Sąjungos 
etaloninį centrą. Jeigu atliekama 
ekspertizė, Europos Sąjungos etaloninis 
centras privalo išlaikyti grynaveislių 
veislinių gyvūnų veisimo organizacijos 
pateiktos informacijos konfidencialumą.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomas privalomas įpareigojimas gali būti kliūtis genetinio vertinimo 
naujovėms diegti ir tokiu atveju galėtų turėti neigiamos įtakos grynaveislių veislinių gyvūnų 
veisimo organizacijos, plėtojančios naujovišką statistinę metodiką, verslo paslapčiai. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Genetinio vertinimo patikimumas 
nustatomas kaip patikimumo koeficientas, 
kuris nustatomas pagal taisykles ir 
standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su 
ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 
dalyje nurodytas Europos Sąjungos 
etaloninis centras. Skelbiant vertinimo 
rezultatus, nurodomas jų patikimumas ir 
vertinimo data.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dirbtiniam sėklinimui skirti buliai, 
išskyrus veislėms, kurioms gresia 
išnykimas, priklausančius bulius, turi būti 
genetiškai įvertinti pagal privalomus 
požymius, kaip apibūdinta 6 ar 7 
punktuose. Grynaveislių veislinių gyvūnų 
veisimo organizacija turi paskelbti tas
veislines vertes.

5. Dirbtiniam sėklinimui skirti buliai, 
išskyrus veislėms, kurioms gresia 
išnykimas, priklausančius bulius, turi būti 
genetiškai įvertinti a minima pagal 
privalomus požymius, kaip apibūdinta 6 ar 
7 punktuose. Grynaveislių veislinių gyvūnų 
veisimo organizacija turi paskelbti visas
veislines vertes.

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacija turi paskelbti ir kitus turimus 
dirbtiniam sėklinimui skirtų bulių 
veislinės vertės duomenis.

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo 
organizacija turi paskelbti turimus 
kergimui skirtų bulių ir patelių veislinės 
vertės duomenis.

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 6 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirbtiniam sėklinimui skirtų pieninių 
veislių bulių būtiniausias pieno išeigos, 
pieno riebalų ir baltymų kiekio požymių 
genetinio vertinimo patikimumas pagal 
pagrindinių produktyvumo požymių 
vertinimo taisykles ir standartus, kuriuos 
bendradarbiaudamas su ICAR nustato 
atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas Europos Sąjungos etaloninis 
centras, atsižvelgiant į visą turimą 
informaciją apie jauniklius ir šoninės 
giminystės linijos atstovus, turi būti ne 
mažesnis kaip 0,5.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr



PE541.295v01-00 24/26 PA\1037651LT.doc

LT

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 6 dalies trečia pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Genomiškai įvertinti jauni buliai, apie 
kuriuos nėra jokių įrašų apie jauniklių 
produktyvumą, turi būti laikomi tinkamais 
dirbtiniam sėklinimui, jeigu jų genomo 
vertinimas patvirtinamas pagal taisykles ir 
standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su 
ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 
dalyje nustatytas Europos Sąjungos 
etaloninis centras.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies pirmos pastraipos e punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) genomo vertinimas arba bet koks kitas 
metodas, įskaitant šių metodų derinį, 
patvirtintas pagal taisykles ir standartus, 
kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR 
nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas Europos Sąjungos etaloninis 
centras.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies trečia pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirbtiniam sėklinimui skirtų mėsinių 
veislių bulių būtiniausias priaugto gyvojo 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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svorio ir raumenų išsivystymo 
(mėsingumo) požymių genetinio vertinimo 
patikimumas pagal pagrindinių 
produktyvumo požymių vertinimo 
taisykles ir standartus, kuriuos 
bendradarbiaudamas su ICAR nustato 
atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas Europos Sąjungos etaloninis 
centras, turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

Or. fr

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies ketvirta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu apskaičiuojamos genomo analize 
pagrįstos veislinės vertės, tos vertės pagal 
atitinkamus požymius patvirtinamos pagal 
taisykles ir standartus, kuriuos 
bendradarbiaudamas su ICAR nustato 
atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas Europos Sąjungos etaloninis 
centras.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies I skyriaus 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti nurodyti požymiai, apskaitomi 
laikantis ICAR suderintų principų, kaip 
antai pieno produktyvumas, pieno sudėtis 
arba bet kokie kiti svarbūs duomenys;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies I skyriaus 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkti ICAR pieninių gyvūnų 
produktyvumo apskaitos standarte 
nurodytą laiką;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr


