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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-leġiżlazzjoni żooteknika tal-Unjoni Ewropea (UE) għandha l-għan li tippromwovi l-
kummerċ ħieles fl-UE u li tiffaċilita l-importazzjoni tal-annimali għat-tnissil u tal-materjal 
ġenetiku tagħhom filwaqt li tiggarantixxi ż-żamma tal-programmi tat-tnissil u tal-
preservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi, u, għaldaqstant, tar-razez kollha li jeżistu fl-Ewropa.

It-trobbija tal-bhejjem, partikolarment dawk li l-partikularità ġenetika għolja tagħhom ġiet 
ikkonfermata, mhux biss tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali taż-żona li fiha 
titħaddem, iżda tikkostitwixxi wkoll wieħed mill-pilastri tas-sikurezza tal-ikel tal-Unjoni.

It-tfittxija għall-kompetittività, speċjalment għar-razez il-kbar Ewropej li jiġu esportati 
internazzjonalment, m'għandhiex madankollu tipperikola r-razez lokali, li wħud minnhom 
jeżistu f'għadd ferm żgħir, u li huma parti integrali tal-bijodiversità ġenetika fl-Ewropa. Ir-
Rapporteur wera x-xewqa, matul it-test kollu, li jiżgura li dan il-bilanċ jitħares.

Il-Kummissjoni Ewropea riedet tiġbor flimkien id-Direttivi kollha li jirrigwardaw il-
leġislazzjoni żooteknika tal-ispeċijiet differenti f'korpus ġuridiku wieħed, fil-forma ta' dan ir-
Regolament, biex b'hekk jitwettaq is-suq uniku f'dan il-qasam. Anki jekk ir-Rapporteur 
jappoġġja dan l-approċċ, ċerti dispożizzjonijiet għandhom xorta waħda jiġu kkoreġuti fid-
dawl tal-għan imsemmi fil-paragrafu preċedenti.

B'mod partikolari, il-kunċetti ta '"razza", ta' "programm ta' tnissil", ta' "programm ta' 
preservazzjoni" u ta' "periklu għall-preservazzjoni u għad-diversità ġenetika" huma elementi 
ewlenin fl-interpretazzjoni ta' dan ir-Regolament, iżda huma nieqsa. Ir-Rapporteur jixtieq 
idaħħalhom f'din il-proposta għal regolament.

Barra minn hekk, l-Artikoli 5 u 9, li jittrattaw partikolarment il-preservazzjoni tal-
bijodiversità, twessgħu biex jieħdu kont taċ-ċirkostanzi kollha li jistgħu jipperikolaw razza 
lokali stabbilita fl-Ewropa.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li l-annimali ekwini ma jistgħux jiġu trattati 
f'dan ir-regolament bl-istess mod bħall-ispeċijiet l-oħra minħabba l-partikolarità tal-ktieb tat-
tnissil tagħhom. Minkejja li l-UE għandha l-unur li tospita l-kwartieri ġenerali tal-
organizzazzjoni tagħhom, ir-razez ekwini l-kbar huma organizzati fuq livell internazzjonali, u 
dan il-fatt m'għandux jiġi diskuss. Illum l-Ewropa hija l-mexxej dinji fil-produzzjoni tal-
ekwini u, għaldaqstant, jeħtieġ li tiġi ppreservata d-diversità u l-approċċ fuq il-kwalità tal-
istud books.

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur jixtieq ifakkar l-importanza tal-ħidma tal-ICAR (International 
Committee for Animal Recording) fir-rigward tal-metodi ta' identifikazzjoni, ir-regoli tal-
kontroll tal-prestazzjonijiet u l-valutazzjoni ġenetika tal-annimali tat-trobbija. L-ICAR 
għandu jkun nominat b'mod ċar bħala l-entità ta' referenza fl-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni 
żooteknika fir-rigward tal-oqsma ta' kompetenza tiegħu.



PE541.295v01-00 4/26 PA\1037651MT.doc

MT

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-tnissil ta’ annimali domestiċi tal-
ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u 
ekwina, u f’livell anqas it-tnissil ta’ 
annimali ta’ speċi oħra, għandu post 
importanti fl-agrikoltura tal-Unjoni u 
huwa għajn ta’ dħul għall-komunità 
agrikola. It-tnissil ta’ annimali ta’ dawk l-
ispeċi jkun inkuraġġit l-aktar jekk jintużaw 
annimali ta' razza pura għat-tnissil jew 
ħnieżer tat-tnissil ibridi ta’ kwalità ġenetika 
għolja reġistrata.

(1) It-tnissil ta’ annimali tat-trobbija tal-
ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u 
ekwina, u f’livell anqas it-tnissil ta’ 
annimali ta’ speċi oħra, għandu post 
strateġiku fl-agrikoltura tal-Unjoni 
f'termini ekonomiċi u soċjali. Din l-
attività agrikola, li tikkontribwixxi għas-
sikurezza tal-ikel tal-Unjoni, hija għajn ta’ 
dħul għall-komunità agrikola. It-tnissil ta’ 
annimali ta’ dawk l-ispeċi jkun inkuraġġit 
l-aktar jekk jintużaw annimali ta' razza 
pura għat-tnissil jew ħnieżer tat-tnissil 
ibridi ta’ kwalità ġenetika għolja reġistrata.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Madankollu, it-tfittxija għall-
kompetittività ma tistax twassal għall-
għajbien ta' razez li l-karatteristiki 
tagħhom huma adatti għal kuntesti 
bijofiżiċi partikolari. Ir-razez lokali 
jistgħu, minħabba n-nuqqas taż-żamma 
ta' għadd suffiċjenti ta' bhejjem, jiġu 
mhedda, u dan ikun ifisser telf tal-
bijodiversità ġenetika.
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Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Iżda t-terminu "razza" għandu jibqa’ 
kunċett legali mhux iddeterminat li jħalli 
lil soċjetajiet ġenealoġiċi jiddeskrivu l-
grupp ta’ annimali ta’ uniformità 
ġenetika suffiċjenti li huma jqisu bħala 
distinti minn annimali oħra ta’ dik l-
ispeċi u li jdaħħluhom bl-axxendenti 
magħrufin tagħhom f’kotba tat-tnissil 
biex jirriproduċu l-karatteristiċi ġenotipiċi 
tagħhom permezz ta’ riproduzzjoni, 
skambju u għażla fil-qafas ta’ programm 
tat-tnissil stabbilit.

imħassar 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' razza, preżenti fir-Regolament kollu, mhuwiex, madankollu, definit. Għal 
raġunijiet ta' sikurezza ġuridika, ir-Rapporteur jipproponi definizzjoni. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-kwalità tas-servizzi pprovduti minn 
soċjetajiet ġenealoġiċi u operazzjonijiet
tat-tnissil u l-mod kif huma jevalwaw u 
jikklassifikaw annimali għandha impatt 
fuq il-valur ta’ annimali għat-tnissil fis-
suq. Għaldaqstant, għandhom ikunu 
stabbiliti regoli għar-rikonoxximent ta’ 
soċjetajiet ġenealoġiċi u ta’ operazzjonijiet 
tat-tnissil abbażi ta’ kriterji armonizzati tal-
Unjoni u tas-superviżjoni tagħhom mill-

(16) Il-kwalità tas-servizzi pprovduti minn 
soċjetajiet ġenealoġiċi u l-operazzjonijiet
tat-tnissil u l-mod kif huma jevalwaw u 
jikklassifikaw l-annimali jiddefinixxu l-
livell ta' prestazzjoni tal-annimal u 
għandhom impatt fuq il-valur ta’ annimali 
għat-tnissil fis-suq. Għaldaqstant, 
għandhom ikunu stabbiliti regoli għar-
rikonoxximent ta’ soċjetajiet ġenealoġiċi u 
ta’ operazzjonijiet tat-tnissil abbażi ta’ 
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awtorità kompetenti tal-Istati Membri biex 
ikun żgurat li r-regoli stabbiliti minnhom 
ma joħolqux disparitajiet bejn programmi 
tat-tnissil u standards tat-tnissil u b’hekk 
jinħolqu ostakoli tekniċi għall-kummerċ fl-
Unjoni.

kriterji armonizzati tal-Unjoni u tas-
superviżjoni tagħhom mill-awtorità 
kompetenti tal-Istati Membri biex ikun 
żgurat li r-regoli stabbiliti minnhom ma 
joħolqux disparitajiet bejn programmi tat-
tnissil u standards tat-tnissil u b’hekk 
jinħolqu ostakoli tekniċi għall-kummerċ fl-
Unjoni.

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kontroll tal-prestazzjoni u l-
evalwazzjoni ġenetika jistgħu jsiru minn 
istituzzjonijiet nominati mis-soċjetà tat-
tnissil jew mill-operazzjoni tat-tnissil. 
Dawk l-istituzzjonijiet nominati għandhom 
jikkooperaw maċ-ċentri ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea nominati mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha, 
għalhekk, ikollha s-setgħa tinnomina 
permezz ta’ atti implimentattivi ċentri ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea, u għandhom 
jingħataw is-setgħat meħtieġa lill-
Kummissjoni biex tadotta atti delegati li 
jiddeskrivu d-dmirijiet u l-funzjonijiet 
tagħhom, meta jkun meħtieġ billi jkun 
emendat l-Anness IV. Dawk iċ-ċentri ta’ 
referenza jikkwalifikaw għal għajnuna 
mill-Unjoni skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar 
in-nefqa fil-kamp veterinarju15. Fil-każ ta’ 
anninali ta' razza pura għat-tnissil tal-speċi 
bovina, il-kontroll tal-prestazzjoni u l-
evalwazzjoni ġenetika magħmulin minn 
soċjetà tat-tnissil huma bħalissa megħjunin 
mill-Interbull Centre, mill-korp ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea nominat
bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/463/KE tat-
23 ta’ Lulju 1996 li tinnomina l-korp ta’ 

(34) Il-kontroll tal-prestazzjoni u l-
evalwazzjoni ġenetika jistgħu jsiru minn 
istituzzjonijiet nominati mis-soċjetà tat-
tnissil jew mill-operazzjoni tat-tnissil. 
Dawk l-istituzzjonijiet nominati għandhom 
jikkooperaw maċ-ċentri ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea nominati mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni, għalhekk, 
għandu jkollha s-setgħa tinnomina 
permezz ta’ atti implimentattivi ċentri ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea, u għandhom 
jingħataw is-setgħat meħtieġa lill-
Kummissjoni biex tadotta atti delegati li 
jiddeskrivu d-dmirijiet u l-funzjonijiet 
tagħhom, meta jkun meħtieġ billi jkun 
emendat l-Anness IV. Dawk iċ-ċentri ta’ 
referenza jikkwalifikaw għal għajnuna 
mill-Unjoni skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar 
in-nefqa fil-kamp veterinarju15. Fil-każ ta’ 
annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-
speċi bovina, il-kontroll tal-prestazzjoni u 
l-evalwazzjoni ġenetika magħmulin minn 
soċjetà tat-tnissil huma bħalissa megħjunin 
mill-Interbull Centre, kummissjoni 
permanenti tal-International Committee 
for Animal Recording (ICAR), maħtur
bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/463/KE tat-
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riferenza responsabbli biex jikkollabora 
ħalli jagħmel l-istess il-metodi tal-ittestjar 
u l-evalwazzjoni tar-riżultati għal annimali 
ekwini ta’ razza pura tal-ispeċi tal-bovini16.

23 ta’ Lulju 1996 bħala l-korp ta’ riferenza 
responsabbli biex jikkollabora ħalli 
jagħmel l-istess il-metodi tal-ittestjar u l-
evalwazzjoni tar-riżultati għal annimali 
ekwini ta’ razza pura tal-ispeċi tal-bovini16.

__________________ __________________
15 ĠU L 155, 18.6.2009, p.30. 15 ĠU L 155, 18.6.2009, p.30.
16 ĠU L 192, 2.8.1996, p.19. 16 ĠU L 192, 2.8.1996, p.19.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a – punt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-ispeċi bovina (Bos taurus u Bubalus 
bubalis), l-ispeċi porċina (Sus scrofa), l-
ispeċi ovina (Ovis aries), l-ispeċi kaprina 
(Capra hircus); 

i) l-ispeċi bovina (Bos spp. u Bubalus 
bubalis), l-ispeċi porċina (Sus scrofa), l-
ispeċi ovina (Ovis aries), l-ispeċi kaprina 
(Capra hircus); 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament jiġi inkluż iż-żebu, li huwa preżenti u 
mrobbi fir-reġjuni ultraperiferiċi, qed jiġi propost li tiġi adottata d-denominazzjoni Bos spp.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt aa (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) "razza"; grupp ta' annimali li għandu 
biżżejjed elementi komuni sabiex jitqies 
omoġenju minn grupp ta' bdiewa li jrabbu 
jew aktar li jaqblu dwar l-organizzazzjoni 
tat-tiġdid tal-annimali għat-tnissil u tal-
iskambji indotti, inkluż fil-livell 
internazzjonali;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' razza, preżenti fir-regolament kollu, mhuwiex, madankollu, definit. Għal 
raġunijiet ta' sikurezza ġuridika, ir-Rapporteur jipproponi definizzjoni. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt fa (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) "programm ta' tnissil": proċess 
imwettaq b'konformità mar-regolament 
attwali bil-għan li jkun hemm titjib 
ġenetiku tal-annimali, u li jinkludi l-
operazzjonijiet li ġejjin:

- id-definizzjoni tal-objettivi tat-tnissil, tal-
kriterji u tal-popolazzjonijiet li jridu 
jitkejlu;

- l-għażla jew it-tnissil tal-annimali għat-
tnissil li jkunu kandidati għad-diffużjoni;

- l-organizzazzjoni tal-mezz tal-ġbir u l-
ipproċessar tad-dejta permezz tal-
introduzzjoni ta' mezz adattat, bil-għan li 
ssir evalwazzjoni ġenetika tal-annimali 
tat-tnissil;

- l-organizzazzjoni tat-tixrid tal-annimali 
tat-tnissil magħżula, abbażi tar-riżultati 
tal-evalwazzjoni ġenetika miksuba;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' razza, preżenti fir-regolament kollu, mhuwiex, madankollu, definit. Għal 
raġunijiet ta' sikurezza ġuridika, ir-Rapporteur jipproponi definizzjoni. 
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt fb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fb) "programm ta' preservazzjoni": 
programm maħsub biex jippreserva l-wirt 
ġenetiku ta' popolazzjoni jew ta' razza 
permezz tat-twettiq ta' azzjonijiet xierqa in 
situ (fuq annimali ħajjin) jew ex situ 
(konservazzjoni tal-materjal tat-tnissil jew 
tat-tessut);

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt fc (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fc) "periklu għall-preservazzjoni jew id-
diversità ġenetika ta' razza": fenomenu li 
bih l-għarfien ta' soċjetà ġdida ta' tnissil 
jew l-approvazzjoni ta' programm ta' 
tnissil fl-istess razza għandha l-effett ta' 
periklu għall-ġestjoni tal-wirt ġenetiku 
tat-tali razza, minħabba nuqqas ta' 
koordinament tal-ġestjoni tal-annimali 
pprovduti minn soċjetajiet differenti tat-
tnissil approvati għall-istess razza, minn 
naħa, u n-nuqqas ta' qsim ta' 
informazzjoni bejn is-soċjetajiet tat-tnissil 
approvati, min-naħa l-oħra, li jikkawżaw 
telf ta' effiċjenza f'termini tal-progressi 
ġenetiċi mistennija, tat-trażżin taż-żieda 
tat-tgħammir tal-annimali bejn l-istess
demm u l-ġestjoni ta' difetti ta' oriġini 
ġenetika;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' "periklu għall-preservazzjoni jew id-diversità ġenetika ta' razza", preżenti fir-
regolament kollu, mhuwiex, madankollu, definit. Għal raġunijiet ta' sikurezza ġuridika, ir-
Rapporteur jipproponi definizzjoni. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt i - punt ii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) tal-ispeċi msemmija fil-punt (a)(ii) li 
jkun ġej minn missier u omm imdaħħlin 
fit-taqsima ewlenija ta’ ktieb tat-tnissil tal-
istess razza u li huwa stess ikun imdaħħal 
jew reġistrat u eliġibbli għal dħul fit-
taqsima ewlenija ta’ ktieb tat-tnissil bħal 
dan skont l-Artikolu 19;

ii) tal-ispeċi msemmija fil-punt (a)(ii) li 
jkun ġej minn missier u omm imdaħħlin 
fit-taqsima ewlenija ta’ ktieb tat-tnissil tal-
istess razza u li huwa stess ikun imdaħħal 
jew reġistrat u eliġibbli għal dħul fit-
taqsima ewlenija ta’ ktieb tat-tnissil bħal 
dan inklużi dawk kastrati skont l-
Artikolu 19;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali, li tinkludi biss l-annimali tat-tnissil, ma tikkorrispondix għall-
partikularitajiet tal-ktieb tat-tnissil tal-annimali ekwini, li fih l-annimali jiġu rreġistrati mat-
twelid, irrispettivament jekk fil-ġejjieni jkunux annimali tat-tnissil jew le. Dan jikkonċerna l-
aktar lill-annimali kastrati u l-klassifikazzjoni tagħhom bħala "ekwini reġistrati".

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

o) "mertu"  tfisser karatteristika 
kwantifikabbli li tintiret ta’ annimal tat-
tnissil;

o) "mertu" tfisser l-istima tal-effett tal-
ġenotip ta'annimal fuq karatteristika 
partikulari li huwa suxxettibbli li 
jittrażmetti lil wild tiegħu;

Or. fr
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikolu 4(2)(b), l-
awtorità kompetenti tista’ tirrifjuta li 
tirrikonoxxi soċjetà tat-tnissil li tkun 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti 1 
tal-Anness I fejn il-programm tat-tnissil ta’ 
dik is-soċjetà tat-tnissil ikun ta’ ħsara 
għall-preservazzjoni jew għad-diversità 
ġenetika ta’ anninali ta' razza pura għat-
tnissil mdaħħlin, jew reġistrati u eliġibbli 
għal dħul, fil-ktieb tat-tnissil stabbilit għal 
dik ir-razza minn soċjetà tat-tnissil li tkun 
diġà ġiet irrikonoxxuta f’dak l-Istat 
Membru.

1. B’deroga mill-Artikolu 4(2)(b), l-
awtorità kompetenti tista’ tirrifjuta li 
tirrikonoxxi soċjetà tat-tnissil li tkun 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti 1 
tal-Anness I fejn il-programm tat-tnissil ta’ 
dik is-soċjetà tat-tnissil:

- ikun ta’ ħsara għall-preservazzjoni jew 
għad-diversità ġenetika ta’ annimali ta' 
razza pura għat-tnissil mdaħħlin, jew 
reġistrati u eliġibbli għal dħul, fil-ktieb tat-
tnissil stabbilit għal dik ir-razza minn 
soċjetà tat-tnissil li tkun diġà ġiet 
irrikonoxxuta f’dak l-Istat Membru, jew;

- jikkomprometti l-programm ta' titjib jew 
ta' tnissil ta' soċjetà ta' tnissil li diġà tkun 
rikonoxxuta għal dik ir-razza, jew;

- ikun ta' ħsara għall-objettivi tal-
Protokoll ta' Nagoya u l-Konvenzjoni 
dwar id-Diversità Bijoloġika fir-rigward 
tal-preservazzjoni tal-bijodiversità, jew;

- ikun ta' ħsara għall-programm approvat 
ta' tnissil fil-każ tar-razez ekwini.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet dwar il-possibilitajiet li jiġi rrifjutat li tingħata approvazzjoni lis-
soċjetajiet ta' tnissil jitwessgħu, sabiex tiġi evitata l-proliferazzjoni tas-soċjetajiet ta' tnissil 
għall-istess razza f'territorju partikolari, li jwassal għal nuqqas ta' ċarezza għall-utenti.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 2 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-interferenzi potenzjali u d-dgħajfien 
li jirriżulta mir-rikonoxximent ta' korp li 
jirreġistra l-istess annimali tat-tnissil bħal 
ta' soċjetà tat-tnissil li tkun diġà 
approvata.

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 –parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 4 tista’ tawtorizza lis-soċjetajiet
ġenealoġiċi u lill-operazzjonijiet tat-tnissil 
biex jagħtu kuntratt għall-ġestjoni teknika 
tal-ktieb tat-tnissil jew tar-reġistru tar-razza 
tagħhom u ta' aspetti speċifiċi oħra tal-
programm tat-tnissil tagħhom lil parti 
terza, bil-kondizzjoni li:

2. Is-soċjetajiet ġenealoġiċi u l-
operazzjonijiet tat-tnissil jistgħu jagħtu 
kuntratt għall-ġestjoni teknika tal-ktieb tat-
tnissil jew tar-reġistru tar-razza tagħhom u 
ta' aspetti speċifiċi oħra tal-programm tat-
tnissil tagħhom lil parti terza, bil-
kondizzjoni li:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun f'idejn is-soċjetajiet tat-tnissil li jiddeċiedu jekk jesternalizzawx jew le il-ġestjoni 
teknika tal-kotba tat-tnissil jew tar-reġistri tar-razza tagħhom u aspetti speċifiċi oħra tal-
programmi tat-tnissil tagħhom. 
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-soċjetajiet tat-tnissil u l-operazzjonijiet 
tat-tnissil li jagħżlu li jieħdu l-alternattiva 
provduta fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jinformaw lill-awtorità 
kompetenti li għamlu hekk.

Or. fr

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 71 
dwar l-emendi ta’ rekwiżiti għar-
rikonoxximent ta’ soċjetajiet ġenealoġiċi u 
ta’ operazzjonijiet tat-tnissil stabbiliti fil-
Parti 2 u, fil-każ ta’ annimali ekwini ta’ 
razza pura, fil-Parti 3 tal-Anness I, biex 
tqis il-varjetà ta’ programmi tat-tnissil 
imwettqin minn soċjetajiet ġenealoġiċi u 
minn operazzjonijiet tat-tnissil.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 71 
dwar ir-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta’ 
soċjetajiet ġenealoġiċi u ta’ operazzjonijiet 
tat-tnissil stabbiliti fil-Parti 2 u, fil-każ ta’ 
annimali ekwini ta’ razza pura, fil-Parti 3 
tal-Anness I, biex tqis il-varjetà ta’ 
programmi tat-tnissil imwettqin minn 
soċjetajiet ġenealoġiċi u minn 
operazzjonijiet tat-tnissil.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 9– paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tagħti lill-awtorità kompetenti 
msemmija fil-punt (a), flimkien ma’ dik in-
notifika, kopja tal-applikazzjoni għall-

b) tagħti lill-awtorità kompetenti 
msemmija fil-punt (a), flimkien ma’ dik in-
notifika, kopja tal-applikazzjoni għall-
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approvazzjoni tal-programm tat-tnissil 
imsemmi fl-Artikolu 8(1).

approvazzjoni tal-programm tat-tnissil 
imsemmi fl-Artikolu 8(1), fil-lingwa 
nazzjonali tal-awtorità kompetenti 
msemmija fil-punt (a).

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 9– paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-approvazzjoni ta’ programm tat-tnissil 
ieħor tkun thedded il-kontinwità fil-
popolazzjoni tal-anninali ta' razza pura 
għat-tnissil li jkun hemm f’dak l-Istat 
Membru tant li dan ikun ta’ ħsara għall-
preservazzjoni ta’ dik ir-razza jew għad-
diversità ġenetika tagħha.

b) l-approvazzjoni ta’ programm tat-tnissil 
ieħor tkun thedded il-kontinwità fil-
popolazzjoni tal-annimali ta' razza pura 
għat-tnissil li jkun hemm f’dak l-Istat 
Membru tant li dan ikun ta’ ħsara għall-
preservazzjoni ta’ dik ir-razza jew għad-
diversità ġenetika tagħha jew tirriżulta fi 
żviluppi li jkunu diverġenti jew ma jkunux 
jaqblu meta mqabbla mal-karatteristiki 
speċifikati għal dik ir-razza f'dak l-Istat 
Membru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fejn ikun hemm aktar minn programm wieħed ta' tnissil għal razza partikulari, huwa 
importanti li jiġi żgurat li l-programmi jkunu konsistenti bejniethom. Kull inkonsistenza 
tnaqqas mill-omoġeneità tal-annimali ta' dik ir-razza u tipperikola l-għanijiet tat-tnissil 
stabbiliti minn dawk li jrabbu.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 71 
dwar emendi tal-kondizzjonijiet għar-

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 71 
dwar il-kondizzjonijiet għar-reġistrazzjoni 
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reġistrazzjoni ta’ annimali f’taqsimiet 
supplimentari ta’ kotba tat-tnissil stabbiliti 
fil-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II.

ta’ annimali f’taqsimiet supplimentari ta’ 
kotba tat-tnissil stabbiliti fil-Kapitolu III 
tal-Parti 1 tal-Anness II.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 –parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soċjetajiet ġenealoġiċi m’għandhomx 
jeskludu għal raġunijiet żootekniċi jew 
ġenealoġiċi, minbarra dawk li jirriżultaw 
mill-applikazzjoni tal-Artikolu 19, l-użu ta’ 
anninali ta' razza pura għat-tnissil 
mdaħħlin fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-
tnissil tagħhom għal tnissil bl-użu tat-
tekniki ta’ riproduzzjoni li ġejjin:

1. Is-soċjetajiet ġenealoġiċi m’għandhomx 
jeskludu għal raġunijiet żootekniċi jew 
ġenealoġiċi, minbarra dawk li jirriżultaw 
mill-applikazzjoni tal-Artikolu 19 u tal-
Artikolu 27, l-użu ta’ annimali ta' razza 
pura għat-tnissil imdaħħlin fit-taqsima 
ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tagħhom għal 
tnissil bl-użu tat-tekniki ta’ riproduzzjoni li 
ġejjin:

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-paragrafu 1, is-
soċjetajiet tat-tnissil tal-ekwini jistgħu, 
għall-finijiet tal-programmi ta' tnissil 
tagħhom jew sabiex iħarsu d-diversità 
ġenetika fi ħdan razza, jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-aċċettazzjoni ta' bhejjem 
tat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom 
għat-tnissil permezz ta' metodi speċifiċi ta' 
riproduzzjoni, kif ukoll l-użu ta' tekniki 
tar-riproduzzjoni naturali jew 
riproduzzjoni artifiċjali (inseminazzjoni 
artifiċjali, produzzjoni in vivo jew in vitro 
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ta' embrijuni) fuq l-annimali għat-tnissil 
puri mdaħħla fit-taqsima prinċipali tal-
ktieb tat-tnissil tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 21(1) jimplika li l-inseminazzjoni artifiċjali tista' tiġi pprojbita biss għal ċerti 
kondizzjonijiet ta' kontroll tal-prestazzjoni u ta' valutazzjoni ġenetika. Fil-każ tal-annimali 
ekwini, ir-regolament irid jippermetti li s-soċjetajiet tat-tnissil jagħżlu liema metodi ta' 
riproduzzjoni jużaw fil-programmi ta' tnissil tagħhom.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 –parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soċjetajiet ġenealoġiċi għandhom jesiġu 
li anninali ta' razza pura għat-tnissil tal-
ispeċi bovina u annimali rġiel tat-tnissil 
ta’ razza pura ta’ razez tal-ħalib tal-ispeċi
ovina u kaprina jkunu identifikati b’analiżi 
tal-grupp tad-demm tagħhom jew b’kull 
metodu ieħor adatt li jipprovdu mill-anqas 
l-istess grad ta’ ċertezza meta jintużaw 
għal:

1. Is-soċjetajiet ġenealoġiċi għandhom 
jesiġu li l-annimali ta' razza pura għat-
tnissil tal-ispeċijiet bovini, ovini u kaprini
jkunu identifikati b’analiżi tal-grupp tad-
demm tagħhom, b'analiżi tat-tip single 
nucleotide polymorphism (SNP), b'analiżi 
mikrosatellitari jew b’kull metodu ieħor 
adatt li jipprovdu mill-anqas l-istess grad 
ta’ ċertezza meta jintużaw għal:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-analizijiet SNP u mikrosatellitari għandhom ikunu inklużi fost il-metodi ta' riferenza.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tqis l-avvanzi 
fil-metodi ta' identifikazzjoni abbażi tal-
ħidma tal-ICAR u tal-International 
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Society of Animal Genetics (ISAG).

Or. fr

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta programm tat-tnissil approvat 
skont l-Artikolu 8(1) jew l-Artikolu 9 ikun 
jeħtieġlu kontroll tal-prestazzjoni u 
evalwazzjoni ġenetika għall-
klassifikazzjoni ta’ anninali ta' razza pura 
għat-tnissil tal-ispeċi ekwina f’kotba tat-
tnissil u għall-aċċettazzjoni għal tnissil ta’ 
annimali rġiel tat-tnissil tal-ispeċi ekwina u 
s-semen tagħhom, soċjetajiet ġenealoġiċi 
għandhom jiżguraw li ttestjar bħal dan ta’ 
prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika 
jitwettqu skont ir-regoli li ġejjin stabbiliti 
fl-Anness I:

2. Meta programm tat-tnissil approvat 
skont l-Artikolu 8(1) jew l-Artikolu 9 ikun 
jeħtieġlu kontroll tal-prestazzjoni u 
evalwazzjoni ġenetika għall-
klassifikazzjoni ta’ annimali ta' razza pura 
għat-tnissil tal-ispeċi ekwina f’kotba tat-
tnissil u għall-aċċettazzjoni għal tnissil ta’ 
annimali  tat-tnissil tal-ispeċi ekwina u l-
prodotti ġerminali tagħhom, soċjetajiet 
ġenealoġiċi għandhom jiżguraw li ttestjar 
bħal dan ta’ prestazzjoni u evalwazzjoni 
ġenetika jitwettqu skont ir-regoli li ġejjin 
stabbiliti fl-Anness I:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità ta' kontroll tal-prestazzjoni u ta' valutazzjoni ġenetika għall-aċċettazzjoni għat-
tnissil għandha tkun estiża għall-annimali nisa. Dan il-mod ta' tnissil huwa ta' importanza 
fundamentali għal ċerti soċjetajiet ta' tnissil.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meqjusa l-opinjoni tal-espert 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 
13(1)(a), il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ att implimentattiv, tistabbilixxi regoli 
uniformi għall-kontroll tal-prestazzjoni u 

2. Meqjusa l-opinjoni tal-espert 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 
13(1)(a), il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ att implimentattiv, tistabbilixxi regoli 
uniformi għall-kontroll tal-prestazzjoni u 
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evalwazzjonijiet ġenetiċi u għall-
interpretazzjoni tar-riżultati tagħhom.

evalwazzjonijiet ġenetiċi u għall-
interpretazzjoni tar-riżultati tagħhom, 
abbażi tal-ħidma tal-ICAR.

Or. fr

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 1 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. tkun legalment u finanzjarjament 
indipendenti mill-awtorità kompetenti;

2. tkun legalment u finanzjarjament 
indipendenti mill-awtorità kompetenti, 
mingħajr ma dik l-indipendenza tkun 
timpedixxi lill-awtoritajiet pubbliċi milli 
jagħtuhom għajnuna pubblika skont il-
liġi tal-UE;

Or. fr

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness II – Parti 1 – Kapitolu I – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) fil-punt (i) tal-Artikolu 2(i) fil-każ ta’ 
anninali ta' razza pura għat-tnissil tal-
ispeċi bovina (Bos taurus u Bubalus 
bubalis), tal-ispeċi porċina (Sus scrofa), 
tal-ispeċi ovina (Ovis aries) u tal-ispeċi 
kaprina (Capra hircus); 

i) fil-punt (i) tal-Artikolu 2(i) fil-każ ta’ 
annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-
ispeċijiet bovini (Bos spp. u Bubalus 
bubalis), tal-ispeċijiet porċini (Sus scrofa), 
tal-ispeċijiet ovini (Ovis aries) u tal-
ispeċijiet kaprini (Capra hircus); 

Or. fr
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness II – Parti 1 – Kapitolu I – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fil-punt (ii) tal-Artikolu 2(i) fil-każ ta’ 
anninali ta' razza pura għat-tnissil tal-
ispeċi ekwina (Equus caballus u Equus 
asinus);

ii) fil-punt (ii) tal-Artikolu 2(i) fil-każ ta’ 
annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-
ispeċi ekwina (Equus caballus u Equus 
asinus); Iż-żewġ ġenituri tal-annimal 
għandhom jiddaħħlu fit-taqsima ewlenija 
tal-ktieb tat-tnissil u għandhom jiġu 
aċċettati għat-tnissil mis-soċjetà tat-
tnissil;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' qabel l-aċċettazzjoni (jew, possibilment, ir-rifjut) ta' annimali ekwini tat-tnissil 
irġiel jew nisa fil-ktieb tat-tnissil jippermetti li jsir kontroll fuq il-livell żootekniku tal-
annimali bħala parti minn approċċ tat-tnissil li jmur lil hinn minn sempliċi pedigree.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness II – Parti 1 – Kapitolu I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikollu l-pedigree tiegħu stabbilit skont 
ir-regoli msemmija fil-ktieb tat-tnissil 
skont il-programm tat-tnissil approvat 
skont l-Artikolu 8(1) jew l-Artikolu 9;

b) ikollu l-pedigree tiegħu stabbilit skont 
ir-regoli msemmija fil-ktieb tat-tnissil;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta' pedigree huma rregolati mir-regoli stipulati fil-ktieb tat-tnissil u mhux mill-
programm ta' tnissil.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu I – l-ewwel paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soċjetajiet ġenealoġiċi għandhom jagħmlu 
kontroll tal-prestazzjoni biex jistabbilixxu 
l-valur għat-tnissil ta’ anninali ta' razza 
pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina bl-użu ta’ 
taħlita waħda jew aktar tal-metodi stabbiliti 
f’dan il-Kapitolu.

Is-soċjetajiet ġenealoġiċi għandhom 
jagħmlu kontroll, jew iqabbdu lil min 
jagħmel kontroll, tal-prestazzjoni biex 
jistabbilixxu l-valur għat-tnissil ta’ 
annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-
ispeċi bovina bl-użu ta’ taħlita waħda jew 
aktar tal-metodi stabbiliti f’dan il-Kapitolu.

Or. fr

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu I – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontroll tal-prestazzjoni għandu jsegwi 
r-regoli u l-istandards stabbiliti miċ-ċentru 
ta’ referenza rilevanti tal-Unjoni Ewropea 
mogħtijin fl-Artikolu 31(1) 
b’kooperazzjoni mal-Kumitat 
Internazzjonali għar-Reġistrrazzjoni ta’ 
Annimali (ICAR).

Il-kontroll tal-prestazzjoni għandu jsegwi 
r-regoli u l-istandards stabbiliti miċ-ċentru 
ta’ referenza rilevanti tal-Unjoni Ewropea 
mogħtijin fl-Artikolu 31(1) 
b’kooperazzjoni mal-ICAR.

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu I – Taqsima 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soċjetajiet ġenealoġiċi għandhom 
jirreġistraw dejta dwar produzzjoni ta’ 
ħalib skont ir-regoli u l-istandards stabbiliti 
miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti tal-

ma taffettwax il-verżjoni Maltija
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Unjoni Ewropea msemmijin fl-
Artikolu 31(1) b’kooperazzjoni ma’ ICAR.

Or. fr

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu I – Taqsima 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inklużjoni fl-evalwazzjoni ġenetika ta’ 
temperament, dejta ta’ klassifikazzjoni 
morfoloġika u reżistenza għall-mard 
għandhom jitqiesu biss jekk id-dejta tkun 
iġġenerata abbażi ta’ sistema ta’ 
reġistrazzjoni approvata mill-istituzzjoni 
nominata kif imsemmi fl-Artikolu 29(1).

2. L-inklużjoni fl-evalwazzjoni ġenetika ta’ 
temperament, dejta ta’ klassifikazzjoni 
morfoloġika u reżistenza għall-mard u kull 
karatteristika ġdida għandhom jitqiesu 
biss jekk id-dejta tkun iġġenerata abbażi ta’ 
sistema ta’ reġistrazzjoni approvata mill-
istituzzjoni nominata kif imsemmi fl-
Artikolu 29(1).

Or. fr

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 2 – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valur għat-tnissil ta’ annimal tat-tnissil 
għandu jkun ikkalkulat abbażi tar-riżultati 
tal-kontroll tal-prestazzjoni tal-annimal 
partikolari jew ta’ dawk l-annimali li 
minnhom ikun ġej, u jkun jista’ jissaħħaħ 
bl-użu ġenomiku jew abbażi ta’ metodu 
ieħor ivvalidat miċ-ċentru ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1).

Il-valur għat-tnissil ta’ annimal tat-tnissil 
għandu jkun ikkalkulat abbażi ta' 
informazzjoni relatata mal-ġenoma u/jew 
tar-riżultati tal-kontroll tal-prestazzjoni tal-
annimal partikolari u/jew ta’ dawk l-
annimali li minnhom ikun ġej u/jew kull 
sors ieħor ta' informazzjoni vvalidat miċ-
ċentru ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea 
msemmi fl-Artikolu 31(1).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tista' tiġi interpretata li tipprojbixxi l-aċċettazzjoni għat-tnissil 
ta' barrin żgħar mingħajr bniet (barrin ġenomiċi). Huwa importanti li jiġi żgurat li l-isperma 
ta' barrin b'valutazzjoni ġenomika tkun tista' titqiegħed fis-suq.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 3 – l-ewwel paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-metodi ta’ statistika applikati fl-
evalwazzjoni ġenetika għandhom ikunu 
konformi mar-regoli u mal-istandards 
stabbiliti miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1) b’kooperazzjoni ma’ ICAR u 
għandhom jiggarantixxi evalwazzjoni 
ġenetika imparzjali mill-influwenzi tal-
fatturi ambjentali ewlenin u mill-
istruttura tad-dejta.

3. Is-soċjetajiet tat-tnissil għandhom 
jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
impreċiżjoni marbuta mal-fatturi 
ambjentali ewlenin u mal-istruttura tad-
dejta. Is-soċjetà tat-tnissil tista' tirreferi 
għaċ-ċentru ta’ referenza rilevanti tal-
Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 31(1) 
jekk tkun biħsiebha taċċerta jekk il-
metodi statistiċi tagħha għall-evalwazzjoni 
ġenetika jkunux konformi mal-istandards 
u r-regoli stabbiliti u rikonoxxuti fuq 
livell internazzjonali F'każ ta' perizja, iċ-
ċentru ta' riferenza tal-Unjoni Ewropea 
għandu l-obbligu li jżomm il-
kunfidenzjalità fir-rigward tal-
informazzjoni mogħtija lilu mis-soċjetà 
tat-tnissil.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-obbligu rigoruż impost mill-proposta tal-Kummissjoni jista' joħnoq l-innovazzjoni fil-
qasam tal-valutazzjoni ġenetika u, jekk ikun il-każ, jista' joħloq problemi ta' kunfidenzjalità 
għas-soċjetajiet tat-tnissil li jiżviluppaw metodi statistiċi innovattivi. 

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 3 – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-affidabbiltà tal-evalwazzjoni ġenetika L-affidabbiltà tal-evalwazzjoni ġenetika 
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għandha titkejjel bħala l-koeffiċjenti ta’ 
determinazzjoni skont regoli u standards 
stabbiliti miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1) b’kooperazzjoni ma’ ICAR. Meta 
jkunu ppubblikati r-riżultati tal-
evalwazzjoni, għandhom jingħataw l-
affidabbiltà kif ukoll id-data tal-
evalwazzjoni.

għandha titkejjel bħala l-koeffiċjenti ta’ 
determinazzjoni skont regoli u standards 
stabbiliti miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1) b’kooperazzjoni mal-ICAR. Meta 
jkunu ppubblikati r-riżultati tal-
evalwazzjoni, għandhom jingħataw l-
affidabbiltà kif ukoll id-data tal-
evalwazzjoni.

Or. fr

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Barrin maħsubin għal inseminazzjoni 
artifiċjali, bl-eċċezzjoni ta’ barrin li jkunu 
ta’ razez mhedda b’estinzjoni, għandhom 
ikunu ssoġġettati għal evalwazzjoni 
ġenetika għal karatteristiċi obbligatorji kif 
deskritt fil-punt 6 jew 7. Dawk il-valuri tat-
tnissil għandhom ikunu ppubblikati mis-
soċjetà tat-tnissil.

5. Barrin maħsubin għal inseminazzjoni 
artifiċjali, bl-eċċezzjoni ta’ barrin li jkunu 
ta’ razez mhedda b’estinzjoni, għandhom 
ikunu suġġetti għal evalwazzjoni ġenetika, 
bħala rekwiżit minimu, għal karatteristiċi 
obbligatorji kif deskritt fil-punt 6 jew 7. 
Dawk il-valuri tat-tnissil kollha għandhom 
ikunu ppubblikati mis-soċjetà tat-tnissil.

Valuri oħra disponibbli tat-tnissil ta’ 
barrin maħsubin għal inseminazzjoni 
artifiċjali għandhom ukoll ikunu 
ppubblikati mis-soċjetà tat-tnissil.

Il-valuri tat-tnissil eżistenti ta’ barrin 
maħsubin għat-tgħammir naturali kif
ukoll tal-baqar għandhom ikunu 
ppubblikati mis-soċjetà tat-tnissil.

Or. fr

Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 6 – it-tieni paragrafu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-affidabbiltà minima tal-evalwazzjoni 
ġenetika ta’ barrin għal inseminazzjoni 
artifiċjali tar-razez tal-ħalib għandha tkun 

L-affidabbiltà minima tal-evalwazzjoni 
ġenetika ta’ barrin għal inseminazzjoni 
artifiċjali tar-razez tal-ħalib għandha tkun 
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mill-anqas 0,5 għall-karatteristiċi li l-ħalib 
jirrendi, għall-kontenut ta’ xaħam tal-butir 
u proteina, skont ir-regoli u l-istandards 
stabbiliti miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1) b’kooperazzjoni ma’ ICAR għall-
evalwazzjoni tal-karatteristiċi ewlenin ta’ 
produzzjoni, billi titqies l-informazzjoni 
disponibbli minn wild u kollaterali.

mill-anqas 0,5 għall-karatteristiċi li l-ħalib 
jirrendi, għall-kontenut ta’ xaħam tal-butir 
u proteina, skont ir-regoli u l-istandards 
stabbiliti miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1) b’kooperazzjoni mal-ICAR għall-
evalwazzjoni tal-karatteristiċi ewlenin ta’ 
produzzjoni, billi titqies l-informazzjoni 
disponibbli minn wild u kollaterali.

Or. fr

Emenda 40

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 6 – it-tielet paragrafu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barrin żgħar fl-età evalwati ġenomikament, 
mingħajr reġistrazzjoni ta’ prestazzjoni ta’ 
wild, għandhom jitqiesu tajbin għal 
inseminazzjoni artifiċjali jekk l-
evalwazzjoni ġenomika tagħhom tkun 
ivvalutata skont regoli u standards stabbiliti 
miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti tal-
Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 31(1) 
b’kooperazzjoni ma’ ICAR.

Barrin żgħar fl-età evalwati ġenomikament, 
mingħajr reġistrazzjoni ta’ prestazzjoni ta’ 
wild, għandhom jitqiesu tajbin għal 
inseminazzjoni artifiċjali jekk l-
evalwazzjoni ġenomika tagħhom tkun 
ivvalutata skont regoli u standards stabbiliti 
miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti tal-
Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 31(1) 
b’kooperazzjoni mal-ICAR.

Or. fr

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 7 – l-ewwel paragrafu – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) evalwazzjoni ġenomika jew kull metodu 
ieħor, inkluża taħlita ta’ dawn il-metodi, 
ivvalidata skont ir-regoli u l-istandards 
stabbiliti miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1) b’kooperazzjoni ma’ ICAR.

e) evalwazzjoni ġenomika jew kull metodu 
ieħor, inkluża taħlita ta’ dawn il-metodi, 
ivvalidata skont ir-regoli u l-istandards
stabbiliti miċ-ċentru ta’ referenza rilevanti 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 
31(1) b’kooperazzjoni mal-ICAR.
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Or. fr

Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 7 – it-tielet paragrafu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-affidabbiltà minima tal-evalwazzjoni 
ġenetika ta’ barrin għal inseminazzjoni 
artifiċjali ta’ razez taċ-ċanga għandha tkun 
mill-anqas 0,5 għaż-żieda fil-piż ta’ 
karatteristiċi ħajjin u żvilupp muskolari 
(konformazzjoni ta’ ċanga) skont ir-regoli 
u l-istandards stabbiliti miċ-ċentru ta’ 
referenza rilevanti tal-Unjoni Ewropea 
msemmi fl-Artikolu 31(1) b’kooperazzjoni 
ma’ ICAR għall-evalwazzjoni tal-
karatteristiċi ewlenin tal-produzzjoni,

L-affidabbiltà minima tal-evalwazzjoni 
ġenetika ta’ barrin għal inseminazzjoni 
artifiċjali ta’ razez taċ-ċanga għandha tkun 
mill-anqas 0,5 għaż-żieda fil-piż ta’ 
karatteristiċi ħajjin u żvilupp muskolari 
(konformazzjoni ta’ ċanga) skont ir-regoli 
u l-istandards stabbiliti miċ-ċentru ta’ 
referenza rilevanti tal-Unjoni Ewropea 
msemmi fl-Artikolu 31(1) b’kooperazzjoni 
mal-ICAR għall-evalwazzjoni tal-
karatteristiċi ewlenin tal-produzzjoni,

Or. fr

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness III – Parti 1 – Kapitolu II – paragrafu 7 – ir-raba' paragrafu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkunu kkalkolati valuri ġenomiċi tat-
tnissil, dawk il-valuri għandhom ikunu 
vvalidati għall-karatteristiċi konċernati 
skont ir-regoli u l-istandards stabbiliti miċ-
ċentru ta’ referenza rilevanti tal-Unjoni 
Ewropea msemmi fl-Artikolu 31(1) 
b’kooperazzjoni ma’ ICAR.

Meta jkunu kkalkolati valuri ġenomiċi tat-
tnissil, dawk il-valuri għandhom ikunu 
vvalidati għall-karatteristiċi konċernati 
skont ir-regoli u l-istandards stabbiliti miċ-
ċentru ta’ referenza rilevanti tal-Unjoni 
Ewropea msemmi fl-Artikolu 31(1) 
b’kooperazzjoni mal-ICAR.

Or. fr
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness II – Parti 3 – Kapitolu I – paragrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-karatteristiċi reġistrati b’konformità 
mal-prinċipji maqbula minn ICAR, bħall-
produzzjoni tal-ħalib, il-kompożizzjoni tal-
ħalib jew kull dejta oħra rilevanti, 
għandhom ikunu ddikjarati;

a) il-karatteristiċi reġistrati b’konformità 
mal-prinċipji stabbiliti mill-ICAR, bħall-
produzzjoni tal-ħalib, il-kompożizzjoni tal-
ħalib jew kull dejta oħra rilevanti, 
għandhom ikunu ddikjarati;

Or. fr

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness II – Parti 3 – Kapitolu I – paragrafu 3 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) ikunu relatati ma’ perjodu ta’ żmien li 
jkun konformi man-norma stabbilità minn 
ICAR għar-reġistrazzjoni tal-produttività 
ta’ annimali tal-ħalib;

i) ikunu relatati ma’ perjodu ta’ żmien li 
jkun konformi man-norma stabbilità mill-
ICAR għar-reġistrazzjoni tal-produttività 
ta’ annimali tal-ħalib;

Or. fr


