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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības (ES) zootehniskie tiesību akti ir pieņemti, lai veicinātu vaislas dzīvnieku 
un to ģenētiskā materiāla brīvu apriti ES teritorijā, vienlaikus garantējot, ka pastāvīgi tiek 
īstenotas ciltsdarba programmas, kā arī ģenētisko resursu — tātad visu Eiropā audzēto 
šķirņu — saglabāšanas programmas.

Vaislas dzīvnieku, sevišķi par ģenētiski augstvērtīgiem atzītu dzīvnieku, audzēšana ne vien 
sekmē ekonomisko un sociālo attīstību attiecīgās saimnieciskās darbības teritorijā, bet ir arī 
viens no faktoriem, kas garantē Savienības nodrošinājumu ar pārtiku.

Tomēr, tiecoties palielināt konkurētspēju, kas jo īpaši veicinātu lielo Eiropas šķirņu noietu 
starptautiskajā tirgū, nedrīkst apdraudēt vietējās šķirnes, jo dažu šo šķirņu dzīvnieku skaits ir 
stipri niecīgs un tās ir neatņemams Eiropas ģenētiskās bioloģiskās daudzveidības elements. 
Visus grozījumus atzinuma sagatavotājs ir ierosinājis, vēloties garantēt šī līdzsvara 
saglabāšanu.

Ar šo regulu Eiropas Komisija ir iecerējusi vienā tiesību aktā apvienot dažādu sugu 
zootehniskā regulējuma direktīvas, tā pilnībā izveidojot arī vienoto tirgu šajā jomā. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata — lai šo ieceri atbalstītu, daži noteikumi tomēr ir jāgroza, ņemot vērā 
iepriekšminēto līdzsvara saglabāšanas mērķi.

Konkrēti, nav definēti tādi regulas interpretācijai svarīgi jēdzieni kā „šķirne”, „ciltsdarba 
programma”, „saglabāšanas programma” un „apdraudēta saglabāšana vai ģenētiskā 
daudzveidība”. Atzinuma sagatavotājs vēlas, lai šīs definīcijas būtu iekļautas ziņojuma 
projektā.

Cita starpā ir papildināts regulas 5. un 9. pants, kas attiecas tieši uz bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, tā cenšoties panākt, ka ir ņemtas vērā visas situācijas, kuras varētu būt bīstamas 
Eiropā audzētām vietējām šķirnēm.

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka uz zirgu dzimtas dzīvniekiem regulu nevar 
attiecināt tieši tāpat kā uz citām sugām, zināmā mērā arī šo dzīvnieku atšķirīgās ciltsgrāmatas 
dēļ. Attiecīgās organizācijas mītne atrodas Eiropas Savienībā, tomēr darbs ar lielajām zirgu 
šķirnēm tiek organizēts starptautiskā līmenī, un šī kārtība ir jāuztur spēkā. Pašlaik Eiropa ir 
pasaules līderis zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšanas jomā. Arī turpmāk ir jānodrošina 
ciltsgrāmatu daudzveidība un kvalitātes kontrole.

Noslēgumā atzinuma sagatavotājs vēlas atgādināt, cik svarīgs ir Starptautiskās Dzīvnieku 
pārraudzības komitejas (ICAR) darbs, ko tā veic, izstrādājot identificēšanas metodes un 
snieguma pārbaudes noteikumus, kā arī veicot vaislas dzīvnieku ģenētisko izvērtēšanu. Ņemot 
vērā ICAR kompetences jomas, šī komiteja noteikti ir jāizraugās par references centru 
zootehnisko tiesību aktu izstrādes procesā.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu 
mājdzīvnieku audzēšanai un mazākā mērā 
arī citu sugu dzīvnieku audzēšanai ir 
būtiska nozīme Savienības 
lauksaimniecībā, un tā ir ieņēmumu avots 
lauksaimnieku kopienai. Šo sugu dzīvnieku 
audzēšanu vislabāk veicināt, izmantojot 
tīršķirnes vaislas dzīvniekus vai 
krustojuma vaislas cūkas ar dokumentētu 
augstu ģenētisko kvalitāti.

(1) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu 
vaislas dzīvnieku audzēšanai un mazākā 
mērā arī citu sugu dzīvnieku audzēšanai ir 
gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā 
stratēģiska nozīme Savienības 
lauksaimniecībā. Šī lauksaimnieciskā 
darbība, kas veicina Savienības 
nodrošinājumu ar pārtiku, ir ieņēmumu 
avots lauksaimnieku kopienai. Šo sugu 
dzīvnieku audzēšanu vislabāk veicināt, 
izmantojot tīršķirnes vaislas dzīvniekus vai 
krustojuma vaislas cūkas ar dokumentētu 
augstu ģenētisko kvalitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Tomēr, tiecoties palielināt 
konkurētspēju, nevar pieļaut, ka izzūd 
šķirnes, kuru pazīmes ir pielāgotas 
īpašiem biofizikāliem kritērijiem. Ja 
attiecīgo dzīvnieku nebūs pietiekami 
daudz, tas var apdraudēt vietējās šķirnes 
un līdz ar to mazināt ģenētisko bioloģisko 
daudzveidību.
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Or. fr

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tomēr terminam „šķirne” būtu 
jāpaliek nenoteiktam juridiskam 
jēdzienam, ļaujot šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrībām šādi apzīmēt 
dzīvnieku grupu, kas ģenētiski ir 
pietiekami viendabīga un ko tie uzskata 
par atšķirīgu no citiem šīs sugas 
dzīvniekiem, un šos dzīvniekus, norādot 
zināmos to priekštečus, ierakstīt 
ciltsgrāmatās, lai ar reprodukcijas, 
apmaiņas un selekcijas starpniecību to 
iedzimtās pazīmes reproducētu iedibinātā 
ciltsdarba programmā.

svītrots 

Or. fr

Pamatojums

Lai gan jēdziens „šķirne” ir lietots visā regulas tekstā, tas tomēr nav definēts. Juridiskās 
noteiktības labad atzinuma sagatavotājs ir ierosinājis to definēt. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 
un krustojuma vaislas cūku audzētāju 
organizāciju sniegto pakalpojumu kvalitāte 
un tas, kādā veidā dzīvnieku audzētāji vērtē 
un klasificē dzīvniekus, ietekmē vaislas 
dzīvnieku vērtību tirgū. Tādēļ būtu 
jāizstrādā noteikumi par šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 
cūku audzētāju organizāciju atzīšanu uz 

(16) Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību 
un krustojuma vaislas cūku audzētāju 
organizāciju sniegto pakalpojumu kvalitāte 
un tas, kādā veidā dzīvnieku audzētāji vērtē 
un klasificē dzīvniekus, nosaka dzīvnieka 
snieguma līmeni un ietekmē vaislas 
dzīvnieku vērtību tirgū. Tādēļ būtu 
jāizstrādā noteikumi par šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrību un krustojuma vaislas 



PE541.295v01-00 6/26 PA\1037651LV.doc

LV

saskaņotu Savienības kritēriju pamata, un 
par šo organizāciju uzraudzību, ko īsteno 
kompetentā dalībvalsts iestāde, lai 
nodrošinātu, ka šo organizāciju iedibinātie 
noteikumi nerada ciltsdarba programmu un 
ciltsdarba standartu atšķirības un, attiecīgi, 
tehniskus šķēršļus Savienības iekšējai 
tirdzniecībai.

cūku audzētāju organizāciju atzīšanu uz 
saskaņotu Savienības kritēriju pamata, un 
par šo organizāciju uzraudzību, ko īsteno 
kompetentā dalībvalsts iestāde, lai 
nodrošinātu, ka šo organizāciju iedibinātie 
noteikumi nerada ciltsdarba programmu un 
ciltsdarba standartu atšķirības un, attiecīgi, 
tehniskus šķēršļus Savienības iekšējai 
tirdzniecībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Snieguma pārbaudi un ģenētisko 
izvērtēšanu var veikt šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas 
cūku audzētāju organizāciju izraudzītas 
institūcijas. Šīs izraudzītās institūcijas 
sadarbojas ar Eiropas Savienības 
references centriem, ko iecēlusi Komisija. 
Tādējādi Komisija būtu jāpilnvaro ar 
īstenošanas aktiem iecelt Eiropas 
Savienības references centrus un būtu, kā 
nepieciešams, jāpilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus par šo centru pienākumiem un 
funkcijām, vajadzības gadījumā grozot 
IV pielikumu. Šie references centri var 
saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 
Padomes 2009. gada 25. maija 
Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem 
veterinārijas jomā15. Attiecībā uz liellopu 
sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem 
snieguma pārbaudēs un ģenētiskajā 
izvērtēšanā, ko veic šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrības, pašlaik asistē centrs 
„Interbull” — Eiropas Savienības 
references iestāde, kura iecelta ar 
Padomes 1996. gada 23. jūlija 
Lēmumu 96/463/EK, ar ko nosaka
references struktūru, kas atbild par 

(34) Snieguma pārbaudi un ģenētisko 
izvērtēšanu var veikt šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrību vai krustojuma vaislas 
cūku audzētāju organizāciju izraudzītas 
institūcijas. Šīs izraudzītās institūcijas 
sadarbojas ar Eiropas Savienības 
references centriem, ko iecēlusi Komisija. 
Tādējādi Komisija būtu jāpilnvaro ar 
īstenošanas aktiem iecelt Eiropas 
Savienības references centrus un būtu, kā 
nepieciešams, jāpilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus par šo centru pienākumiem un 
funkcijām, vajadzības gadījumā grozot 
IV pielikumu. Šie references centri var 
saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 
Padomes 2009. gada 25. maija 
Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem 
veterinārijas jomā15. Attiecībā uz liellopu 
sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem 
snieguma pārbaudēs un ģenētiskajā 
izvērtēšanā, ko veic šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrības, pašlaik asistē centrs 
„Interbull” — Starptautiskās Dzīvnieku 
pārraudzības komitejas (ICAR) pastāvīgā 
komiteja, kas ar Padomes 1996. gada 
23. jūlija Lēmumu 96/463/EK ir iecelta 
par references struktūru, kura atbild par
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sadarbību liellopu sugas tīršķirnes vaislas 
dzīvnieku testēšanas metožu un rezultātu 
novērtējuma unificēšanā16.

sadarbību liellopu sugas tīršķirnes vaislas 
dzīvnieku testēšanas metožu un rezultātu 
novērtējuma unificēšanā16.

__________________ __________________
15 OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp. 15 OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.
16 OV L 192, 2.8.1996., 19. lpp. 16 OV L 192, 2.8.1996., 19. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – a punkts – i apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) liellopu sugām (Bos taurus un Bubalus 
bubalis), cūku sugas (Sus scrofa), aitu 
sugas (Ovis aries), kazu sugas (Capra 
hircus),

i) liellopu sugām (Bos ssp. un Bubalus 
bubalis), cūku sugas (Sus scrofa), aitu 
sugas (Ovis aries), kazu sugas (Capra 
hircus),

Or. fr

Pamatojums

Sugas nosaukumu Bos ssp. ir ierosināts iekļaut, lai regula būtu piemērojama arī zebu, kas 
tiek audzēti tālākajos reģionos.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – aa punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „šķirne” ir visi tie dzīvnieki, kuriem ir 
pietiekami daudz kopīgu īpašību, lai viena 
vai vairākas audzētāju grupas, kas 
vienojušās par vaislas dzīvnieku sastāva 
atjaunošanas un tirdzniecības kārtību, 
cita starpā arī starptautiskā līmenī, tos 
varētu uzskatīt par viendabīgu grupu;
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Or. fr

Pamatojums

Lai gan jēdziens „šķirne” ir lietots visā regulas tekstā, tas tomēr nav definēts. Juridiskās 
noteiktības labad atzinuma sagatavotājs ir ierosinājis to definēt. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – fa punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „ciltsdarba programma” ir process, 
kas saskaņā ar šo regulu tiek īstenots 
dzīvnieku ģenētiskās uzlabošanas nolūkā 
un ietver šādas darbības:

– noteikt ciltsdarba mērķus, kritērijus un 
vērtējamās populācijas,

– izvēlēties vai radīt izplatīšanai 
paredzētus vaislas dzīvniekus,

– organizēt datu vākšanu un apstrādi, 
veicot visus vajadzīgos pasākumus, kas 
nodrošina vaislas dzīvnieku ģenētisko 
izvērtēšanu,

– organizēt pēc ģenētiskās izvērtēšanas 
rezultātiem atlasītu vaislas dzīvnieku 
izplatīšanu;

Or. fr

Pamatojums

Lai gan jēdziens „ciltsdarba programma” ir lietots visā regulas tekstā, tas tomēr nav 
definēts. Juridiskās noteiktības labad atzinuma sagatavotājs ir ierosinājis to definēt. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – fb punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) „saglabāšanas programma” ir 
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programma, kuras mērķis ir saglabāt 
populācijas vai šķirnes ģenētisko 
mantojumu, šajā nolūkā veicot atbilstošas 
darbības in situ (ar dzīviem dzīvniekiem) 
vai ex situ (saglabājot reproduktīvo 
materiālu vai audus);

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – fc punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) „apdraudēta šķirnes saglabāšana vai 
ģenētiskā daudzveidība” nozīmē, ka 
jaunas šķirnes dzīvnieku audzētāju 
biedrības atzīšana vai ciltsdarba 
programmas apstiprināšana saistībā ar 
vienu un to pašu šķirni apdraud tās 
ģenētiskā mantojuma pārvaldību, jo, no 
vienas puses, nav saskaņots ciltsdarbs, ko 
ar tās pašas šķirnes dzīvniekiem veic 
atzītās šķirnes dzīvnieku audzētāju 
biedrības, un, no otras puses, starp šīm 
atzītajām šķirnes dzīvnieku audzētāju 
biedrībām nav informācijas apmaiņas, 
tādēļ mazinās darba efektivitāte, cenšoties 
panākt iecerētos ģenētiskos uzlabojumus, 
izvairīties no radniecīgu indivīdu 
krustošanas un pārvaldīt ģenētiskās 
anomālijas;

Or. fr

Pamatojums

Lai gan jēdziens „apdraudēta šķirnes saglabāšana vai ģenētiskā daudzveidība” ir lietots visā 
regulas tekstā, tas tomēr nav definēts. Juridiskās noteiktības labad atzinuma sagatavotājs ir 
ierosinājis to definēt. 
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – i punkts – ii apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) sugām, kuras minētas a) punkta 
ii) apakšpunktā, un kas cēlies no vecākiem, 
kuri ierakstīti tās pašas šķirnes 
ciltsgrāmatas pamatdaļā, un kas pats ir 
ierakstīts vai ir reģistrēts ar tiesībām to 
ierakstīt šādas ciltsgrāmatas pamatdaļā 
saskaņā ar 19. pantu,

ii) sugām, kuras minētas a) punkta 
ii) apakšpunktā, un kas cēlies no vecākiem, 
kuri ierakstīti tās pašas šķirnes 
ciltsgrāmatas pamatdaļā, un kas pats ir 
ierakstīts vai ir reģistrēts ar tiesībām to 
ierakstīt šādas ciltsgrāmatas pamatdaļā 
saskaņā ar 19. pantu, un tas attiecas arī uz 
ērzeļiem,

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā iekļautā definīcija, kas attiecas tikai uz vaislas dzīvniekiem, neatbilst 
zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas specifikai, jo tajā no dzimšanas ir ierakstīti visi 
attiecīgie dzīvnieki neatkarīgi no tā, vai tie kļūs par vaislas dzīvniekiem vai ne. Tas jo īpaši 
attiecas uz ērzeļiem un to „reģistrēta zirgu dzimtas dzīvnieka” statusu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) „labvērtība”  ir vaislas dzīvnieka 
kvantitatīvi raksturojama pārmantojama 
īpašība;

o) „labvērtība”  ir dzīvnieka genotipa 
ietekmes novērtējums uz konkrētu 
īpašību, kuru tas var nodot saviem 
pēcnācējiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta prasībām, kompetentā 
iestāde var atteikt atzīšanu šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrībai, kas atbilst 
I pielikuma 1. daļas prasībām, ja šīs šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrības ciltsdarba 
programma apdraudētu ģenētiskās 
daudzveidības saglabāšanu tīršķirnes 
vaislas dzīvniekiem, kuri ir ierakstīti vai ir 
reģistrēti ar tiesībām tos ierakstīt 
ciltsgrāmatā, ko šai šķirnei izveidojusi 
attiecīgajā dalībvalstī jau atzīta šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrība.

1. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta prasībām, kompetentā 
iestāde var atteikt atzīšanu šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrībai, kas atbilst 
I pielikuma 1. daļas prasībām, ja šīs šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrības ciltsdarba 
programma apdraudētu:

– ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu 
tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, kuri ir 
ierakstīti vai ir reģistrēti ar tiesībām tos 
ierakstīt ciltsgrāmatā, ko šai šķirnei 
izveidojusi attiecīgajā dalībvalstī jau atzīta 
šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, vai

– uzlabošanas vai ciltsdarba programmu, 
ko tai pašai šķirnei jau ir izstrādājusi 
atzīta šķirnes dzīvnieku audzētāju 
biedrība, vai

– iespēju sasniegt Nagojas protokola 
mērķus un tos mērķus, kas attiecībā uz 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ir 
noteikti Konvencijā par bioloģisko 
daudzveidību, vai 

– apstiprinātu ciltsdarba programmu 
zirgu dzimtas dzīvnieku šķirnēm.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi, saskaņā ar kuriem var atteikties atzīt šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, ir 
jāpapildina, lai nepieļautu, ka vienā teritorijā darbojas pārāk daudz vienas un tās pašas 
šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un tas rada neskaidrības lietotājiem.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iespējamie traucējumi un kaitējums, 
kas varētu rasties, atzīstot jaunu biedrību, 
kaut gan tos pašus vaislas dzīvniekus jau 
reģistrē cita atzīta šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrība.

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde, kas minēta 
4. pantā, var atļaut šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrībām un krustojuma vaislas 
cūku audzētāju organizācijām savas 
ciltsgrāmatas vai ciltsreģistra tehnisko 
pārvaldīšanu, kā arī citus konkrētus 
ciltsdarba programmas aspektus nodot 
ārpakalpojumā trešajai personai, ja:

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības
un krustojuma vaislas cūku audzētāju 
organizācijas savas ciltsgrāmatas vai 
ciltsreģistra tehnisko pārvaldīšanu, kā arī 
citus konkrētus ciltsdarba programmas 
aspektus var nodot ārpakalpojumā trešajai 
personai, ja:

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāļauj šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām pašām izlemt, vai tās vēlas uzticēt 
ārpakalpojumu sniedzējam savas ciltsgrāmatas vai ciltsreģistra tehnisko pārvaldīšanu vai arī 
atsevišķu ciltsdarba programmas aspektu īstenošanu. 
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 
un krustojuma vaislas cūku audzētāju 
organizācijas nolemj izmantot šā punkta 
pirmajā daļā minēto iespēju, tās par to 
informē kompetento iestādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisiju saskaņā ar 71. pantu pilnvaro 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
grozījumiem ciltsdarba programmu 
apstiprināšanas prasībās, kas minētas 
I pielikuma 2. daļā, bet attiecībā uz zirgu 
dzimtas tīršķirnes dzīvniekiem — 3. daļā, 
lai būtu ņemtas vērā visas dažādās 
ciltsdarba programmas, ko īsteno šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrības un 
krustojuma vaislas cūku audzētāju 
organizācijas.

3. Komisiju saskaņā ar 71. pantu pilnvaro 
pieņemt deleģētos aktus, ar ko tiek 
precizētas ciltsdarba programmu 
apstiprināšanas prasības, kuras minētas 
I pielikuma 2. daļā, bet attiecībā uz zirgu 
dzimtas tīršķirnes dzīvniekiem — 3. daļā, 
lai būtu ņemtas vērā visas dažādās 
ciltsdarba programmas, ko īsteno šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrības un 
krustojuma vaislas cūku audzētāju 
organizācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopā ar minēto paziņojumu 
a) apakšpunktā minētajai kompetentajai 

b) kopā ar minēto paziņojumu 
a) apakšpunktā minētajai kompetentajai 
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iestādei iesniedz kopiju no 8. panta 
1. punktā paredzētā pieteikuma, kurā lūgts 
apstiprināt ciltsdarba programmu.

iestādei iesniedz kopiju no 8. panta 
1. punktā paredzētā pieteikuma, kurā lūgts 
apstiprināt ciltsdarba programmu, 
nodrošinot, ka attiecīgā kopija ir 
sagatavota a) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes valsts valodā.

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vēl vienas ciltsdarba programmas 
apstiprināšana tiktāl sadrumstalotu 
tīršķirnes vaislas dzīvnieku populāciju, kas 
pieejama minētajā dalībvalstī, ka 
apdraudētu attiecīgās šķirnes saglabāšanu 
vai ģenētisko daudzveidību.

b) vēl vienas ciltsdarba programmas 
apstiprināšana tiktāl sadrumstalotu 
tīršķirnes vaislas dzīvnieku populāciju, kas 
pieejama minētajā dalībvalstī, ka 
apdraudētu attiecīgās šķirnes saglabāšanu 
vai ģenētisko daudzveidību, vai tādējādi 
būtu pieņemti norādījumi, kas ir atšķirīgi 
vai neatbilst minētajā dalībvalstī 
pieņemtajam attiecīgās šķirnes 
raksturojumam.

Or. fr

Pamatojums

Ja vienai un tai pašai šķirnei izstrādātas vairākas ciltsdarba programmas, ir svarīgi tās 
saskaņot. Pretējā gadījumā būtu apdraudēts dzīvnieku šķirnes viendabīgums un audzētāju 
noteiktie ciltsdarba mērķi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 
pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem
II pielikuma 1. daļas III nodaļas 

2. Komisiju pilnvaro saskaņā ar 71. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, ar ko tiek 
precizēti II pielikuma 1. daļas III nodaļas 
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nosacījumos dzīvnieku dokumentēšanai 
ciltsgrāmatu papilddaļās.

nosacījumi dzīvnieku dokumentēšanai 
ciltsgrāmatu papilddaļās.

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības ne 
ar kādiem zootehniskiem vai 
ģenealoģiskiem iemesliem, izņemot tos, 
kas izriet no 19. panta piemērošanas, 
nenoraida to ciltsgrāmatu pamatdaļā 
ierakstītu tīršķirnes vaislas dzīvnieku 
izmantošanu vaislai ar šādiem 
reprodukcijas paņēmieniem:

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības ne 
ar kādiem zootehniskiem vai 
ģenealoģiskiem iemesliem, izņemot tos, 
kas izriet no 19. un 27. panta 
piemērošanas, nenoraida to ciltsgrāmatu 
pamatdaļā ierakstītu tīršķirnes vaislas 
dzīvnieku izmantošanu vaislai ar šādiem 
reprodukcijas paņēmieniem:

Or. fr

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ciltsdarba programmu vajadzībām vai
lai saglabātu attiecīgās šķirnes ģenētisko 
bioloģisko daudzveidību, šķirnes zirgu 
dzimtas dzīvnieku audzētāju biedrības, 
atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, 
reprodukcijas paņēmienu dēļ var 
ierobežot vai aizliegt vaislas dzīvnieku un 
to reproduktīvo produktu pieņemšanu 
vaislai, kā arī ierobežot vai aizliegt savu 
ciltsgrāmatu pamatdaļā ierakstītu 
tīršķirnes vaislas dzīvnieku izmantošanu 
vaislai ar dažiem dabiskās vai mākslīgās 
reprodukcijas paņēmieniem (mākslīgā 
apsēklošana, embriju gatavošana in vivo 
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vai in vitro).

Or. fr

Pamatojums

No 21. panta 1. punkta noteikumiem var secināt, ka mākslīgo apsēklošanu var aizliegt 
izmantot tikai konkrētās ar snieguma pārbaudi un ģenētisko izvērtēšanu saistītās situācijās. 
Attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem ar šo regulu šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībai ir 
jāļauj izvēlēties, ar kādiem reprodukcijas paņēmieniem tā īsteno savu ciltsdarba programmu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 
prasa, lai pie liellopu sugām piederošus
tīršķirnes vaislas dzīvniekus un pie aitu un 
kazu sugām piederošus vīrišķā dzimuma 
piena šķirņu tīršķirnes vaislas dzīvniekus 
ar asinsgrupas analīzēm vai citu piemērotu 
metodi, kas nodrošina vismaz tādu pašu 
noteiktības pakāpi, identificētu, tos 
izmantojot:

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 
prasa, lai pie liellopu, aitu un kazu sugām 
piederošus tīršķirnes vaislas dzīvniekus ar 
asinsgrupas analīzēm, ar viena nukleotīda 
polimorfisma (SNP) un mikrosatelītu 
analīzi vai ar citu piemērotu metodi, kas 
nodrošina vismaz tādu pašu noteiktības 
pakāpi, identificētu, tos izmantojot:

Or. fr

Pamatojums

Jānosaka, ka identificēšanas metode ir arī SNP un mikrosatelītu analīze.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par identificēšanas metožu 
attīstību Komisija apkopo, pamatojoties uz 
ICAR un Starptautiskās Dzīvnieku 
ģenētikas biedrības (ISAG) veikumu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 
9. pantu apstiprināta ciltsdarba programma 
prasa, lai, klasificējot ciltsgrāmatās zirgu 
dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekus un 
pieņemot vaislai zirgu dzimtas vīrišķā 
dzimuma vaislas dzīvniekus un to spermu, 
tiktu veiktas snieguma pārbaudes un 
ģenētiska izvērtēšana, šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrības gādā, ka minētās 
snieguma pārbaudes un ģenētiskā 
izvērtēšana notiek saskaņā ar šādiem 
I pielikuma noteikumiem:

2. Ja saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 
9. pantu apstiprināta ciltsdarba programma 
prasa, lai, klasificējot ciltsgrāmatās zirgu 
dzimtas tīršķirnes vaislas dzīvniekus un 
pieņemot vaislai zirgu dzimtas vaislas 
dzīvniekus un to reproduktīvos produktus, 
tiktu veiktas snieguma pārbaudes un 
ģenētiska izvērtēšana, šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrības gādā, ka minētās 
snieguma pārbaudes un ģenētiskā 
izvērtēšana notiek saskaņā ar šādiem 
I pielikuma noteikumiem:

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina iespēja snieguma pārbaudi un ģenētisko izvērtēšanu vaislas vajadzībām 
attiecināt arī uz zirgu dzimtas sievišķā dzimuma dzīvniekiem. Dažām šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrībām šis ir viens no galvenajiem ciltsdarba paņēmieniem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā neatkarīgā eksperta 
atzinumu, kas minēts 13. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var paredzēt vienotus noteikumus 
snieguma pārbaudēm un ģenētiskajai 
izvērtēšanai, kā arī to rezultātu 
interpretācijai.

2. Ņemot vērā neatkarīgā eksperta 
atzinumu, kas minēts 13. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, Komisija, pamatojoties uz 
ICAR veikumu, ar īstenošanas aktiem var 
paredzēt vienotus noteikumus snieguma 
pārbaudēm un ģenētiskajai izvērtēšanai, kā 
arī to rezultātu interpretācijai.
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Or. fr

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. jābūt juridiski un finansiāli neatkarīgai 
no kompetentās iestādes;

2. jābūt juridiski un finansiāli neatkarīgai 
no kompetentās iestādes, un finansiālās 
neatkarības princips neliedz valsts 
iestādēm iespēju piešķirt tai Savienības 
tiesību aktiem atbilstošu valsts atbalstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) 2. panta i) punkta i) apakšpunktā 
attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 
kas pieder pie liellopu sugām (Bos taurus
un Bubalus bubalis), cūku sugas (Sus 
scrofa), aitu sugas (Ovis aries) un kazu
sugas (Capra hircus),

i) 2. panta i) punkta i) apakšpunktā 
attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 
kas pieder pie liellopu sugām (Bos ssp. un 
Bubalus bubalis), cūku sugas (Sus scrofa), 
aitu sugas (Ovis aries) un kazu sugas 
(Capra hircus),

Or. fr

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) 2. panta i) punkta ii) apakšpunktā 
attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 

ii) 2. panta i) punkta ii) apakšpunktā 
attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, 
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kas pieder pie zirgu dzimtas sugām (Equus 
caballus un Equus asinus),

kas pieder pie zirgu dzimtas sugām (Equus 
caballus un Equus asinus). Abi vecāki ir 
ierakstīti ciltsgrāmatas pamatdaļā, un 
šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība tos ir 
atļāvusi izmantot vaislai,

Or. fr

Pamatojums

Zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatā noteiktā kārtība, kas jāievēro, lai atļautu (vai attiecīgā 
gadījumā aizliegtu) vīrišķā vai sievišķā dzimuma dzīvnieka izmantošanu vaislai, ļauj veikt 
pārbaudi, sevišķi zootehnisko prasību līmenī, un īstenot tādu pieeju dzīvnieku audzēšanai, kas 
nav saistīta tikai ar ģenētisko izcelsmi.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tam ir ģenētiskā izcelsme, kas 
apliecināta saskaņā ar ciltsgrāmatās 
paredzētajiem noteikumiem atbilstoši 
ciltsdarba programmai, kura apstiprināta 
saskaņā ar 8. panta 1. punktu vai 
9. pantu;

b) tam ir ģenētiskā izcelsme, kas 
apliecināta saskaņā ar ciltsgrāmatās 
paredzētajiem noteikumiem;

Or. fr

Pamatojums

Ģenētiskās izcelsmes pārvaldību nosaka ciltsgrāmatas noteikumi, nevis tas, kā tiek īstenota 
ciltsdarba programma.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu liellopu sugu tīršķirnes vaislas 
dzīvnieku ģenētisko vērtību, šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrības veic 
snieguma pārbaudes ar vienu vai vairākām 

Lai noteiktu liellopu sugu tīršķirnes vaislas 
dzīvnieku ģenētisko vērtību, šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrības veic vai ir 
veikušas snieguma pārbaudes ar vienu vai 
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šajā nodaļā minētajām metodēm. vairākām šajā nodaļā minētajām metodēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Snieguma pārbaudēs ievēro noteikumus un 
standartus, ko iedibinājis attiecīgais 
31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 
Savienības references centrs sadarbībā ar 
Starptautisko dzīvnieku pārraudzības 
komiteju (ICAR).

Snieguma pārbaudēs ievēro noteikumus un 
standartus, ko iedibinājis attiecīgais 
31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 
Savienības references centrs sadarbībā ar 
ICAR.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības 
piena produktivitātes datus dokumentē 
saskaņā ar noteikumiem un standartiem, ko 
iedibinājis attiecīgais 31. panta 1. punktā 
paredzētais Eiropas Savienības references 
centrs sadarbībā ar ICAR.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – I nodaļa – 3. iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Temperamenta, morfoloģiskā vērtējuma 
datu un izturības pret slimībām iekļaušanu 
ģenētiskajā izvērtēšanā apsver tikai 
gadījumos, kur dati tiek iegūti, 
pamatojoties uz 29. panta 1. punktā 
paredzētās izraudzītās institūcijas 
apstiprinātu reģistrācijas sistēmu.

2. Temperamenta, morfoloģiskā vērtējuma 
datu un izturības pret slimībām vai kādas 
citas jaunas pazīmes iekļaušanu 
ģenētiskajā izvērtēšanā apsver tikai 
gadījumos, kur dati tiek iegūti, 
pamatojoties uz 29. panta 1. punktā 
paredzētās izraudzītās institūcijas 
apstiprinātu reģistrācijas sistēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vaislas dzīvnieku ciltsvērtību aprēķina, 
pamatojoties uz atsevišķā dzīvnieka vai tā 
radinieku snieguma pārbaužu rezultātiem, 
un šīs ciltsvērtības ticamību var 
paaugstināt, izmantojot genoma 
informāciju vai balstoties uz kādu citu 
metodi, ko validējis 31. panta 1. punktā 
minētais Eiropas Savienības references 
centrs.

Vaislas dzīvnieka ciltsvērtību aprēķina, 
ņemot vērā informāciju par attiecīgā
dzīvnieka genomu un/vai paša dzīvnieka 
un/vai tā radinieku snieguma pārbaužu 
rezultātiem un attiecīgā gadījumā arī citus 
informācijas avotus, kurus validējis 
31. panta 1. punktā minētais Eiropas 
Savienības references centrs.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijas ierosinātos noteikumus varētu interpretēt kā aizliegumu izmantot vaislai tā 
dēvētos „genomiski izvērtētos” jaunos buļļus, kuriem nav dokumentēts pēcnācēju sniegums. 
Tātad ir svarīgi nodrošināt, ka ciltsdarbam tiek izmantota arī genomiski izvērtētu buļļu 
sperma.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ģenētiskajā izvērtēšanā izmantotās 
statistiskās metodes atbilst noteikumiem 
un standartiem, ko iedibinājis attiecīgais 
31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 
Savienības references centrs sadarbībā ar 
ICAR, un tās nodrošina objektīvu 
ģenētisko izvērtējumu, ko sistemātiski 
neietekmē galvenie vides faktori un datu 
struktūra.

3. Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 
garantē galveno vides faktoru un datu 
struktūras integritāti. Ja šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrība vēlas pārliecināties, ka 
ģenētiskajai izvērtēšanai paredzētās 
statistiskās metodes atbilst starptautiski 
iedibinātiem un atzītiem standartiem, tā 
var vērsties pie 31. panta 1. punktā 
paredzētā Eiropas Savienības references 
centra. Ja tiek veikta ekspertīze, Eiropas 
Savienības references centram ir 
jānodrošina no šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrības saņemtās 
informācijas konfidencialitāte.

Or. fr

Pamatojums

Obligātais pienākums, ko ierosinājusi Eiropas Komisija, var kļūt par faktoru, kas ierobežo 
jaunradi ģenētiskās izvērtēšanas jomā, un attiecīgā gadījumā tas varētu ietekmēt arī šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrības komercnoslēpumu, ja tā izstrādā novatorisku statistikas 
metodoloģiju. 

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģenētiskā izvērtējuma uzticamību 
skaitliski izsaka kā determinācijas 
koeficientu saskaņā ar noteikumiem un 
standartiem, ko iedibinājis attiecīgais 
31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 
Savienības references centrs sadarbībā ar 
ICAR. Publicējot izvērtēšanas rezultātus, 
jānorāda gan uzticamība, gan izvērtējuma
datums.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)



PA\1037651LV.doc 23/26 PE541.295v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mākslīgai apsēklošanai paredzētiem 
buļļiem, ja vien tie nepieder pie 
izmirstošām apdraudētām šķirnēm, 
ģenētiski izvērtē 6. vai 7. punktā minētās 
obligātās pazīmes. Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju biedrība šīs ciltsvērtības 
publisko.

5. Mākslīgai apsēklošanai paredzētiem 
buļļiem, ja vien tie nepieder pie 
izmirstošām apdraudētām šķirnēm, 
ģenētiski izvērtē vismaz 6. vai 7. punktā 
minētās obligātās pazīmes. Šķirnes 
dzīvnieku audzētāju biedrība visas 
ciltsvērtības publisko.

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 
publisko arī citas mākslīgai apsēklošanai
paredzēto buļļu ciltsvērtības, kas tai ir 
pieejamas.

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 
publisko arī lecināšanai paredzēto buļļu, 
kā arī sievišķā dzimuma dzīvnieku
ciltsvērtības.

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 6. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 
pazīmju novērtēšanas noteikumiem un 
standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 
paredzēto piena šķirņu buļļu ģenētiskai 
izvērtēšanai, kurā ņem vērā visu no 
pēcnācējiem un sānlīnijas radiniekiem 
pieejamo informāciju, iedibinājis 
attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 
Eiropas Savienības references centrs 
sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 
izslaukums un piena tauku un 
olbaltumvielu saturs vērtē ar minimālo 
uzticamību vismaz 0,5.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. fr

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 6. punkts – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Genomiski izvērtēti jaunie buļļi, kuriem 
nav dokumentēts pēcnācēju sniegums, ir 
uzskatāmi par derīgiem mākslīgai 
apsēklošanai tad, ja to genomiskais 
izvērtējums ir validēts saskaņā ar 
noteikumiem un standartiem, ko iedibinājis 
attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 
Eiropas Savienības references centrs 
sadarbībā ar ICAR.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) genomiska izvērtēšana vai jebkāda cita 
metode, arī metožu kombinācija, kas 
validētas saskaņā ar noteikumiem un 
standartiem, kurus iedibinājis attiecīgais 
31. panta 1. punktā paredzētais Eiropas 
Savienības references centrs sadarbībā ar 
ICAR.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši galveno ar produktivitāti saistīto 
pazīmju izvērtēšanas noteikumiem un 
standartiem, ko mākslīgai apsēklošanai 
paredzēto liellopu gaļas šķirņu buļļu 
ģenētiskai izvērtēšanai iedibinājis 
attiecīgais 31. panta 1. punktā paredzētais 
Eiropas Savienības references centrs 
sadarbībā ar ICAR, tādas pazīmes kā 
dzīvsvara pieaugumu un muskuļaudu 
attīstību (liellopa ķermeņa uzbūvi) vērtē ar 
minimālo uzticamību vismaz 0,5.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – II nodaļa – 7. punkts – 4. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot genomiskās ciltsvērtības, šīs 
vērtības attiecīgajām pazīmēm validē 
saskaņā ar noteikumiem un standartiem, ko 
iedibinājis attiecīgais 31. panta 1. punktā 
paredzētais Eiropas Savienības references 
centrs sadarbībā ar ICAR.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) norāda pazīmes, kas dokumentētas 
atbilstoši principiem, kuri saskaņoti ar 
ICAR, piemēram, piena produktivitāti, 
piena sastāvu vai jebkādus citus būtiskus 
datus;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. daļa – I nodaļa – 3. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecina uz periodu, kas atbilst ICAR 
standartiem par piena dzīvnieku 
produktivitātes dokumentēšanu,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr


