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BEKNOPTE MOTIVERING

De zoötechnische wetgeving van de Europese Unie (EU) is erop gericht de vrije handel in 
fokdieren en hun genetische materiaal binnen de EU te bevorderen en de invoer ervan 
mogelijk te maken met inachtneming van het behoud van fokprogramma's en programma's tot 
instandhouding van de genetische rijkdom, en dus van alle rassen die in Europa bestaan.

Het fokken van gebruiksdieren en met name dieren waarvan is vastgesteld dat ze genetisch 
erg bijzonder zijn, draagt niet alleen bij tot de economische en sociale ontwikkeling van het 
betrokken gebied maar vormt ook een pijler van de voedselzekerheid in de Unie.

Het streven naar een sterkere concurrentiepositie, zodat met name de grote Europese rassen 
internationaal uitgevoerd kunnen worden, mag echter niet de soms zeer zeldzame lokale 
rassen in gevaar brengen, die een wezenlijk bestanddeel van de genetische biodiversiteit in 
Europa uitmaken. De rapporteur wenst ervoor te zorgen dat dit evenwicht in de hele tekst 
bewaard wordt.

De Europese Commissie wil alle richtlijnen in verband met de zoötechnische wetgeving van 
de verschillende soorten middels deze verordening in één rechtscorpus bundelen en zo de 
verwezenlijking van de interne markt op dit gebied voltooien. De rapporteur kan zich 
weliswaar in die aanpak vinden, maar gezien de doelstelling in de voorgaande alinea moeten 
een aantal bepalingen wel worden verbeterd.

Met name de begrippen "ras", "fokprogramma", "instandhoudingsprogramma" en "gevaar 
voor het behoud of de genetische diversiteit" ontbreken, hoewel ze van essentieel belang zijn 
voor de uitlegging van deze verordening. De rapporteur heeft besloten ze in zijn 
ontwerpverslag op te nemen.

Voorts zijn de artikelen 5 en 9, die met name betrekking hebben op de bescherming van de 
biodiversiteit, uitgewerkt om rekening te houden met alle situaties die een in Europa 
voorkomend lokaal ras in gevaar kunnen brengen.

Bovendien is de rapporteur van mening dat paardachtigen, vanwege de bijzonderheid van hun 
stamboek, in deze verordening niet op dezelfde manier behandeld kunnen worden als de 
andere soorten. De zetel van hun organisatie mag dan wel in de EU gevestigd zijn, de grote 
paardenrassen zijn internationaal georganiseerd en daaraan valt niet te tornen. Europa is 
tegenwoordig wereldleider in het kweken van paardachtigen. De diversiteit en de 
kwaliteitsbenadering van de stud books moeten behouden blijven.

Tot slot wil de rapporteur nogmaals wijzen op het belang van de werkzaamheden van het 
Internationale Comité voor de productiecontrole bij dieren (International Committee for 
Animal Recording (ICAR)) inzake identificatiemethodes en voorschriften voor 
prestatieonderzoek en genetische evaluatie van gebruiksdieren. Het ICAR moet duidelijk als 
referentie-instantie inzake de ontwikkeling van de zoötechnische wetgeving worden 
aangewezen op de terreinen waarvoor het bevoegd is.
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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het fokken van als landbouwhuisdier 
gehouden runderen, varkens, schapen, 
geiten en paarden, en in mindere mate het 
fokken van dieren van andere soorten, 
speelt een belangrijke rol in de landbouw 
van de Unie en vormt een bron van 
inkomsten voor de landbouwgemeenschap. 
Het fokken van dieren van die soorten 
wordt het best gestimuleerd indien gebruik 
wordt gemaakt van raszuivere fokdieren of 
hybride fokvarkens van vastgelegde hoge 
genetische kwaliteit.

(1) Het fokken van als landbouwhuisdier 
gehouden runderen, varkens, schapen, 
geiten en paarden, en in mindere mate het 
fokken van dieren van andere soorten, 
speelt in economisch en maatschappelijk 
opzicht een strategische rol in de 
landbouw van de Unie. Deze 
landbouwactiviteit, die bijdraagt tot de 
voedselzekerheid van de Unie, vormt een 
bron van inkomsten voor de 
landbouwgemeenschap. Het fokken van 
dieren van die soorten wordt het best 
gestimuleerd indien gebruik wordt gemaakt 
van raszuivere fokdieren of hybride 
fokvarkens van vastgelegde hoge 
genetische kwaliteit.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het streven naar een sterkere 
concurrentiepositie mag echter niet leiden 
tot het verdwijnen van rassen met 
kenmerken die aangepast zijn aan 
bijzondere biofysische omstandigheden. 
Als er onvoldoende exemplaren worden 
aangehouden, kunnen lokale rassen op de 
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helling komen te staan, waardoor er 
genetische biodiversiteit verloren zou 
gaan.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het begrip "ras" moet echter een 
onbepaald rechtsbegrip blijven dat 
stamboekverenigingen in staat stelt om de 
groep dieren met voldoende genetische 
uniformiteit te beschrijven die zij 
beschouwen als verschillend van andere 
dieren van die soort en om hen met 
vermelding van hun bekende voorgeslacht 
in te schrijven in stamboeken om hun 
aangeboren eigenschappen door middel 
van reproductie, uitwisseling en selectie 
binnen het kader van een vastgesteld 
fokprogramma te reproduceren.

Schrappen 

Or. fr

Motivering

Hoewel het begrip "ras" in de hele verordening voorkomt, wordt het niet gedefinieerd. 
Omwille van de rechtszekerheid stelt de rapporteur een definitie voor. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De kwaliteit van de diensten die 
worden verleend door 
stamboekverenigingen en fokkerijen en de 
wijze waarop zij dieren evalueren en 

(16) De kwaliteit van de diensten die 
worden verleend door 
stamboekverenigingen en fokkerijen en de 
wijze waarop zij dieren evalueren en 
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classificeren, zijn van invloed op de 
waarde van fokdieren op de markt. Daarom 
moeten er voorschriften worden 
vastgesteld voor de erkenning van 
stamboekverenigingen en fokkerijen op 
basis van geharmoniseerde criteria van de 
Unie en het toezicht daarop door de 
bevoegde autoriteit van lidstaten om te 
waarborgen dat de door hen vastgestelde 
voorschriften geen ongelijkheden creëren 
tussen fokprogramma’s en 
fokvoorschriften en daardoor technische 
barrières voor de handel binnen de Unie 
opwerpen.

classificeren, bepalen het prestatieniveau 
van de dieren en zijn van invloed op de 
waarde van fokdieren op de markt. Daarom 
moeten er voorschriften worden 
vastgesteld voor de erkenning van 
stamboekverenigingen en fokkerijen op 
basis van geharmoniseerde criteria van de 
Unie en het toezicht daarop door de 
bevoegde autoriteit van lidstaten om te 
waarborgen dat de door hen vastgestelde 
voorschriften geen ongelijkheden creëren 
tussen fokprogramma’s en 
fokvoorschriften en daardoor technische 
barrières voor de handel binnen de Unie 
opwerpen.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie mogen worden uitgevoerd door 
instanties die door de stamboekvereniging 
of de fokkerij zijn aangewezen. Die 
aangewezen instanties moeten 
samenwerken met de door de Commissie 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie. De Commissie moet 
daarom de bevoegdheid krijgen door 
middel van uitvoeringshandelingen 
referentiecentra van de Europese Unie aan 
te wijzen en aan de Commissie moeten de 
nodige bevoegdheden worden toegekend 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen waarin hun taken en functies 
worden beschreven, zo nodig door bijlage 
IV te wijzigen. Die referentiecentra komen 
in aanmerking voor bijstand van de Unie 
overeenkomstig Beschikking 2009/470/EG 
van de Raad van 25 mei 2009 betreffende 
bepaalde uitgaven op veterinair gebied15. 

(34) Prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie mogen worden uitgevoerd door 
instanties die door de stamboekvereniging 
of de fokkerij zijn aangewezen. Die 
aangewezen instanties moeten 
samenwerken met de door de Commissie 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie. De Commissie moet 
daarom de bevoegdheid krijgen door 
middel van uitvoeringshandelingen 
referentiecentra van de Europese Unie aan 
te wijzen en aan de Commissie moeten de 
nodige bevoegdheden worden toegekend 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen waarin hun taken en functies 
worden beschreven, zo nodig door bijlage 
IV te wijzigen. Die referentiecentra komen 
in aanmerking voor bijstand van de Unie 
overeenkomstig Beschikking 2009/470/EG 
van de Raad van 25 mei 2009 betreffende 
bepaalde uitgaven op veterinair gebied15. 
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Voor de door een stamboekvereniging 
uitgevoerde prestatieonderzoeken en 
genetische evaluatie van raszuivere 
fokrunderen wordt momenteel bijstand 
verleend door het Interbull Centre, het 
referentieorgaan van de Europese Unie
dat is aangewezen bij Beschikking 
96/463/EG van de Raad van 23 juli 1996 
tot aanwijzing van de referentie-instantie 
die verantwoordelijk is voor de 
uniformisering van de methoden voor het 
testen van raszuivere fokrunderen en van 
de evaluatie van de testresultaten16.

Voor de door een stamboekvereniging 
uitgevoerde prestatieonderzoeken en 
genetische evaluatie van raszuivere 
fokrunderen wordt momenteel bijstand 
verleend door het Interbull Centre – een 
vaste commissie van het Internationale 
Comité voor de productiecontrole bij 
dieren (International Committee for 
Animal Recording (ICAR)) –, dat bij 
Beschikking 96/463/EG van de Raad van 
23 juli 199616 is aangewezen als de 
referentie-instantie die verantwoordelijk is 
voor de uniformisering van de methoden 
voor het testen van raszuivere fokrunderen 
en van de evaluatie van de testresultaten.

__________________ __________________
15 PB L 155 van 18.6.2009, blz.. 30. 15 PB L 155 van 18.6.2009, blz.. 30.
16 PB L 192 van 2.8.1996, blz. 19. 16 PB L 192 van 2.8.1996, blz. 19.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a – punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) runderen (Bos taurus en Bubalus 
bubalis), varkens (Sus scrofa), schapen 
(Ovis aries) en geiten (Capra hircus);

i) runderen (Bos spp. en Bubalus bubalis), 
varkens (Sus scrofa), schapen (Ovis aries) 
en geiten (Capra hircus);

Or. fr

Motivering

Er wordt voorgesteld de benaming Bos spp. te hanteren om de in de ultraperifere gebieden 
voorkomende en gefokte zeboe onder de verordening te laten vallen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "ras": een groep dieren die 
voldoende kenmerken gemeen hebben om 
als homogeen te kunnen worden 
aangemerkt door een of meer 
fokkersgroepen die het eens zijn over de 
organisatie van de kweek van en de 
handel in fokdieren, ook op 
internationaal niveau;

Or. fr

Motivering

Hoewel het begrip "ras" in de hele verordening voorkomt, wordt het niet gedefinieerd. 
Omwille van de rechtszekerheid stelt de rapporteur een definitie voor. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) "fokprogramma": overeenkomstig 
deze verordening uitgevoerd proces met 
het oog op de genetische verbetering van 
dieren, bestaande uit alle navolgende 
handelingen:

- bepaling van de selectiedoelstellingen, 
criteria en te meten populaties;

- selectie of voortplanting van fokdieren 
die voor verspreiding in aanmerking 
komen;

- organisatie van een geschikt systeem ter 
verzameling en verwerking van de 
gegevens met het oog op de genetische 
evaluatie van fokdieren;

- organisatie van de verspreiding van de 
geselecteerde fokdieren, op basis van de 
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resultaten die ze bij de genetische 
evaluatie hebben behaald;

Or. fr

Motivering

Hoewel het begrip "fokprogramma" in de hele verordening voorkomt, wordt het niet 
gedefinieerd. Omwille van de rechtszekerheid stelt de rapporteur een definitie voor. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) "instandhoudingsprogramma": 
programma om het genetische erfgoed 
van een populatie of een ras te behouden 
middels de tenuitvoerlegging van 
passende maatregelen in situ (op levende 
dieren) of ex situ (bewaring van 
teeltmateriaal of weefsels);

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) "gevaar voor het behoud of de 
genetische diversiteit van een ras": 
verschijnsel waarbij de erkenning van een 
nieuwe stamboekvereniging of de 
goedkeuring van een fokprogramma voor 
eenzelfde ras afbreuk doet aan het beheer 
van het genetische erfgoed van dat ras, 
vanwege enerzijds een tekortschietende 
coördinatie van het beheer van de dieren 
door de verschillende erkende 
stamboekverenigingen voor eenzelfde ras, 
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en anderzijds een gebrekkige uitwisseling 
van informatie tussen de erkende 
stamboekverenigingen, waardoor de 
verwachte genetische ontwikkeling, de 
beheersing van de inteelttoename en de 
omgang met afwijkingen van genetische 
oorsprong minder doelmatig verloopt;

Or. fr

Motivering

Het begrip "gevaar voor het behoud of de genetische diversiteit van een ras" komt in de hele 
verordening voor maar wordt niet gedefinieerd. Omwille van de rechtszekerheid stelt de 
rapporteur een definitie voor. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter i – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) van de onder a), ii), bedoelde soorten, 
dat afstamt van ouders die in de 
hoofdsectie van een stamboek van 
hetzelfde ras zijn ingeschreven en dat zelf 
ingeschreven is, of geregistreerd is en in 
aanmerking komt voor inschrijving, in de 
hoofdsectie van een dergelijk stamboek 
overeenkomstig artikel 19;

ii) van de onder a), ii), bedoelde soorten, 
dat afstamt van ouders die in de 
hoofdsectie van een stamboek van 
hetzelfde ras zijn ingeschreven en dat zelf 
ingeschreven is, of geregistreerd is en in 
aanmerking komt voor inschrijving, in de 
hoofdsectie van een dergelijk stamboek 
overeenkomstig artikel 19, met inbegrip 
van ruinen;

Or. fr

Motivering

Deze definitie, die alleen fokdieren omvat, strookt niet met de kenmerken van het stamboek 
van paardachtigen, waarvan de producten worden ingeschreven van bij de geboorte, 
ongeacht of het later fokdieren worden. Het betreft hier met name ruinen en hun aanmerking 
als "geregistreerde paardachtige".
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "genetische waarde": een meetbare 
erfelijke eigenschap van een fokdier;

o) "genetische waarde": beoordeling van 
het effect van het genotype van een dier 
op een bepaalde eigenschap die het aan 
zijn nakomelingen kan doorgeven;

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 4, lid 2, 
onder b), mag de bevoegde autoriteit 
weigeren een stamboekvereniging te 
erkennen die aan de voorschriften van 
deel 1 van bijlage I voldoet wanneer het 
fokprogramma van die stamboekvereniging 
een gevaar zou vormen voor het behoud of 
de genetische diversiteit van de raszuivere 
fokdieren die ingeschreven zijn, of 
geregistreerd zijn en in aanmerking komen 
voor inschrijving, in het stamboek voor dat 
ras dat door een reeds in die lidstaat 
erkende stamboekvereniging is opgesteld.

1. In afwijking van artikel 4, lid 2, 
onder b), mag de bevoegde autoriteit 
weigeren een stamboekvereniging te 
erkennen die aan de voorschriften van 
deel 1 van bijlage I voldoet wanneer het 
fokprogramma van die stamboekvereniging 
een gevaar zou vormen voor:

- het behoud of de genetische diversiteit 
van de raszuivere fokdieren die 
ingeschreven zijn, of geregistreerd zijn en 
in aanmerking komen voor inschrijving, in 
het stamboek voor dat ras dat door een 
reeds in die lidstaat erkende 
stamboekvereniging is opgesteld, of;

- het fok- of veredelingsprogramma van 
een reeds bestaande erkende vereniging 
voor datzelfde ras, of;

- de doelstellingen van het Protocol van 
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Nagoya en het Verdrag inzake biologische 
diversiteit met betrekking tot het behoud 
van de biodiversiteit, of;

- het goedgekeurde fokprogramma, in het 
geval van paardenrassen.

Or. fr

Motivering

De bepalingen in verband met de mogelijkheden om de erkenning van stamboekverenigingen 
te weigeren moeten verder worden uitgewerkt om te voorkomen dat op een bepaald 
grondgebied een wildgroei van stamboekverenigingen voor eenzelfde ras ontstaat, wat tot 
onduidelijkheid voor de gebruikers zou leiden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) eventuele interferenties en de 
verzwakking die zouden voortvloeien uit 
de erkenning van een vereniging die 
dezelfde fokdieren registreert als een 
reeds erkende stamboekvereniging.

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4 bedoelde bevoegde 
autoriteit kan stamboekverenigingen en 
fokkerijen toestemming geven om het 
technische beheer van hun stamboek of 
rasregister en andere specifieke aspecten 
van hun fokprogramma uit te besteden aan 
een derde partij, op voorwaarde dat:

2. De stamboekverenigingen en fokkerijen 
kunnen het technische beheer van hun 
stamboek of rasregister en andere 
specifieke aspecten van hun fokprogramma 
uitbesteden aan een derde partij, op 
voorwaarde dat:
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Or. fr

Motivering

De stamboekverenigingen moeten zelf kunnen beslissen om het technische beheer van de 
stamboeken of rasregisters en andere specifieke aspecten van de fokprogramma's van een 
stamboekvereniging al dan niet uit te besteden. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer zij de in de eerste alinea 
geboden mogelijkheid benutten, stellen de 
stamboekverenigingen en fokkerijen de 
bevoegde autoriteit daarvan in kennis.

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging
van de in deel 2 en, in het geval van 
raszuivere fokpaarden, deel 3 van bijlage I 
vervatte voorschriften voor de goedkeuring 
van fokprogramma's, teneinde rekening te 
houden met de variëteit van de 
fokprogramma’s die worden uitgevoerd 
door stamboekverenigingen en fokkerijen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter nadere 
bepaling van de in deel 2 en, in het geval 
van raszuivere fokpaarden, deel 3 van 
bijlage I vervatte voorschriften voor de 
goedkeuring van fokprogramma's, teneinde 
rekening te houden met de variëteit van de 
fokprogramma’s die worden uitgevoerd 
door stamboekverenigingen en fokkerijen.

Or. fr
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan de onder a) bedoelde bevoegde 
autoriteit bij die kennisgeving een kopie 
verstrekt van de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
aanvraag tot goedkeuring van het 
fokprogramma.

b) aan de onder a) bedoelde bevoegde 
autoriteit bij die kennisgeving een kopie 
verstrekt van de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
aanvraag tot goedkeuring van het 
fokprogramma, in de officiële taal van de 
onder a) bedoelde bevoegde autoriteit.

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de goedkeuring van nog een 
fokprogramma de populatie van de in die 
lidstaat beschikbare raszuivere dieren 
zodanig zou fragmenteren dat het behoud 
of de genetische diversiteit van het ras in 
gevaar zou komen.

b) de goedkeuring van nog een 
fokprogramma de populatie van de in die 
lidstaat beschikbare raszuivere dieren 
zodanig zou fragmenteren dat het behoud 
of de genetische diversiteit van het ras in 
gevaar zou komen, of tot beleidslijnen zou 
leiden die afwijken van of onverenigbaar 
zijn met de beschrijving van dat ras in die 
lidstaat.

Or. fr

Motivering

De fokprogramma's moeten onderling samenhangend zijn wanneer er voor hetzelfde ras 
verscheidene bestaan. Anders zou de homogeniteit van de dieren van het ras en de door de 
fokkers bepaalde selectiedoelstellingen in het gedrang komen.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging
van de in bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, 
vervatte voorwaarden voor de opname van 
dieren in aanvullende secties van 
stamboeken.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter nadere
bepaling van de in bijlage II, deel 1, 
hoofdstuk III, vervatte voorwaarden voor 
de opname van dieren in aanvullende 
secties van stamboeken.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Stamboekverenigingen mogen het 
gebruik van in de hoofdsectie van hun 
stamboek ingeschreven raszuivere 
fokdieren voor voortplanting met behulp 
van de volgende reproductietechnieken, 
niet uitsluiten op zoötechnische of 
genealogische gronden die afwijken van de 
gronden die voortvloeien uit de toepassing 
van artikel 19:

1. Stamboekverenigingen mogen het 
gebruik van in de hoofdsectie van hun 
stamboek ingeschreven raszuivere 
fokdieren voor voortplanting met behulp 
van de volgende reproductietechnieken, 
niet uitsluiten op zoötechnische of 
genealogische gronden die afwijken van de 
gronden die voortvloeien uit de toepassing 
van artikel 19 en artikel 27:

Or. fr

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 mogen 
paardenstamboekverenigingen, ten 
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behoeve van hun fokprogramma's en het 
behoud van de genetische diversiteit 
binnen een ras, de toelating van fokdieren 
en levende producten ervan naargelang 
de voortplantingswijze ervan, en het 
gebruik van natuurlijke of kunstmatige 
voortplantingsmethoden (kunstmatige 
inseminatie, in-vivo- of in-vitroproductie 
van embryo's) op de in de hoofdsectie van 
hun stamboek ingeschreven raszuivere 
fokdieren beperken of verbieden.

Or. fr

Motivering

De bepalingen van artikel 21, lid 1, doen uitschijnen dat kunstmatige inseminatie slechts in 
bepaalde omstandigheden in verband met prestatieonderzoek en genetische evaluatie kan 
worden verboden. In het geval van paardachtigen moet deze verordening de 
stamboekvereniging de mogelijkheid bieden de voortplantingsmethoden in het fokprogramma 
te kiezen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Stamboekverenigingen eisen dat 
raszuivere fokrunderen en mannelijke 
raszuivere fokschapen en -geiten van 
melkrassen worden geïdentificeerd door 
analyse van hun bloedgroep of met een 
andere geschikte methode die ten minste 
dezelfde zekerheidsgraad verschaft 
wanneer zij worden gebruikt voor:

1. Stamboekverenigingen eisen dat 
raszuivere fokrunderen, -schapen en 
-geiten worden geïdentificeerd door 
analyse van hun bloedgroep, SNP-analyses 
(single nucleotide polymorphism) en 
microsatellietanalyses of met een andere 
geschikte methode die ten minste dezelfde 
zekerheidsgraad verschaft wanneer zij 
worden gebruikt voor:

Or. fr

Motivering

SNP- en microsatellietanalyses moeten ook als referentiemethode worden aangemerkt.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt rekening met de 
ontwikkeling van de identificatiemethodes 
op basis van de werkzaamheden van het 
ICAR en de International Society of 
Animal Genetics (ISAG).

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voor een overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurd 
fokprogramma prestatieonderzoek en 
genetische evaluatie moeten worden 
uitgevoerd met het oog op de classificatie 
van raszuivere fokpaarden in stamboeken 
en de toelating van mannelijke fokpaarden 
en het sperma ervan tot de voortplanting, 
waarborgen de stamboekverenigingen dat 
het prestatieonderzoek en de genetische 
evaluatie worden uitgevoerd 
overeenkomstig de volgende voorschriften, 
die zijn vastgesteld in bijlage I:

2. Wanneer voor een overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurd 
fokprogramma prestatieonderzoek en 
genetische evaluatie moeten worden 
uitgevoerd met het oog op de classificatie 
van raszuivere fokpaarden in stamboeken 
en de toelating van fokdieren en levende 
producten ervan tot de voortplanting, 
waarborgen de stamboekverenigingen dat 
het prestatieonderzoek en de genetische 
evaluatie worden uitgevoerd 
overeenkomstig de volgende voorschriften, 
die zijn vastgesteld in bijlage I:

Or. fr

Motivering

De mogelijkheid om prestatieonderzoek en genetische evaluatie uit te voeren voor toelating 
tot de voortplanting moet worden uitgebreid tot merries. Dit selectiemiddel is van 
fundamenteel belang voor bepaalde stamboekverenigingen.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het licht van het in artikel 13, lid 1, 
onder a), bedoelde advies van een 
onafhankelijke deskundige kan de 
Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling uniforme 
voorschriften vaststellen voor 
prestatieonderzoek en genetische evaluaties 
en voor de interpretatie van de resultaten 
ervan.

2. In het licht van het in artikel 13, lid 1, 
onder a), bedoelde advies van een 
onafhankelijke deskundige kan de 
Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling uniforme 
voorschriften vaststellen voor 
prestatieonderzoek en genetische evaluaties 
en voor de interpretatie van de resultaten 
ervan, op basis van de werkzaamheden 
van het ICAR.

Or. fr

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. juridisch en financieel onafhankelijk zijn 
van de bevoegde autoriteit;

2. juridisch en financieel onafhankelijk zijn 
van de bevoegde autoriteit, met dien 
verstande dat het beginsel van financiële 
onafhankelijkheid niet belet dat zij van 
overheidswege steun kunnen krijgen 
overeenkomstig het recht van de Unie;

Or. fr

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel 1 – Hoofdstuk I – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) in artikel 2, onder i), i), in het geval van 
raszuivere fokrunderen (Bos taurus en 

i) in artikel 2, onder i), i), in het geval van 
raszuivere fokrunderen (Bos spp. en 
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Bubalus bubalis), fokvarkens (Sus scrofa), 
fokschapen (Ovis aries) en fokgeiten 
(Capra hircus);

Bubalus bubalis), fokvarkens (Sus scrofa), 
fokschapen (Ovis aries) en fokgeiten 
(Capra hircus);

Or. fr

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel 1 – Hoofdstuk I – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in artikel 2, onder i), ii), in het geval van 
raszuivere fokpaarden (Equus caballus en 
Equus asinus);

ii) in artikel 2, onder i), ii), in het geval van 
raszuivere fokpaarden (Equus caballus en 
Equus asinus). Beide ouders zijn in de 
hoofdsectie van het stamboek 
ingeschreven en door de 
stamboekvereniging toegelaten tot de 
voortplanting;

Or. fr

Motivering

Het proces dat voorafgaat aan de aanvaarding (en dus de mogelijke weigering) van een 
hengst of een merrie tot de voortplanting in een stamboek maakt het mogelijk met name op 
zoötechnisch vlak controle uit te oefenen op de paardachtige. Dit maakt deel uit van een 
veredelingsbenadering die verder gaat dan de loutere afstamming.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel 1 – Hoofdstuk I – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de afstamming is vastgesteld 
overeenkomstig de voorschriften in het 
stamboek overeenkomstig het 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 
goedgekeurde fokprogramma;

b) de afstamming is vastgesteld 
overeenkomstig de voorschriften in het 
stamboek;

Or. fr



PE541.295v01-00 20/27 PA\1037651NL.doc

NL

Motivering

Het afstammingsbeheer valt onder de voorschriften in het stamboek en niet onder de 
uitvoering van het fokprogramma.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stamboekverenigingen verrichten 
prestatieonderzoek om de genetische 
waarde van raszuivere fokrunderen te 
bepalen, waarbij zij een of meer van de in 
dit hoofdstuk beschreven methoden 
toepassen.

Stamboekverenigingen verrichten 
prestatieonderzoek, of laten dit verrichten,
om de genetische waarde van raszuivere 
fokrunderen te bepalen, waarbij zij een of 
meer van de in dit hoofdstuk beschreven 
methoden toepassen.

Or. fr

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prestatieonderzoek geschiedt 
overeenkomstig de voorschriften en 
normen die door het desbetreffende 
referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het Internationale 
Comité voor de productiecontrole bij 
dieren (ICAR) zijn vastgesteld.

Het prestatieonderzoek geschiedt 
overeenkomstig de voorschriften en 
normen die door het desbetreffende 
referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld.

Or. fr
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk I – Afdeling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stamboekverenigingen moeten de 
melkproductiegegevens vastleggen volgens 
de voorschriften en normen die door het 
desbetreffende referentiecentrum van de 
Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, 
lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk I – Afdeling 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de genetische evaluatie mag alleen 
rekening worden gehouden met 
temperament, exterieurbeoordeling en 
weerstand tegen ziekten als de gegevens 
zijn gegenereerd op basis van een 
registratiesysteem dat is goedgekeurd door 
de in artikel 29, lid 1, bedoelde 
aangewezen instantie.

2. Bij de genetische evaluatie mag alleen 
rekening worden gehouden met 
temperament, exterieurbeoordeling en 
weerstand tegen ziekten, of andere nieuwe 
kenmerken als de gegevens zijn 
gegenereerd op basis van een 
registratiesysteem dat is goedgekeurd door 
de in artikel 29, lid 1, bedoelde 
aangewezen instantie.

Or. fr

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fokwaarde van een fokdier wordt 
berekend aan de hand van de resultaten van 

De fokwaarde van een fokdier wordt 
berekend aan de hand van informatie in 
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het prestatieonderzoek van het individuele 
dier of zijn verwanten; het vertrouwen in 
die fokwaarde kan worden vergroot door 
gebruik te maken van genomische 
informatie of door toepassing van een 
andere methode die door het in artikel 31, 
lid 1, bedoelde referentiecentrum van de 
Europese Unie is gevalideerd.

verband met het genoom en/of de 
resultaten van het prestatieonderzoek van 
het individuele dier en/of zijn verwanten, 
en/of een andere informatiebron die door 
het in artikel 31, lid 1, bedoelde 
referentiecentrum van de Europese Unie is 
gevalideerd.

Or. fr

Motivering

De door de Europese Commissie voorgestelde bepalingen zouden zo kunnen worden opgevat 
dat jonge stieren zonder dochters, zogenaamde genomische stieren, niet tot de voortplanting 
mogen worden toegelaten. De verhandeling van zaad van genomisch geëvalueerde stieren 
moet echter worden gewaarborgd.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bij de genetische evaluatie 
toegepaste statistische methoden moeten 
voldoen aan de voorschriften en normen 
die door het desbetreffende 
referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld en een genetische evaluatie 
waarborgen die niet beïnvloed wordt door 
de belangrijkste omgevingsfactoren of de 
gegevensstructuur.

3. De stamboekvereniging moet erop 
toezien dat de belangrijkste 
milieufactoren en de gegevensstructuur 
geen vertekeningen veroorzaken. De
stamboekvereniging kan een beroep doen 
op het desbetreffende referentiecentrum 
van de Europese Unie, zoals bedoeld in 
artikel 31, lid 1, als ze zich erop wil laten 
voorstaan dat haar statistische methoden 
voor genetische evaluatie voldoen aan de 
vastgestelde en internationaal erkende 
voorschriften en normen. In geval van 
een expertise dient het referentiecentrum 
van de Europese Unie de door de 
stamboekvereniging verstrekte informatie 
vertrouwelijk te behandelen.

Or. fr

Motivering

De door de Europese Commissie voorgestelde verplichting zou de innovatie inzake genetische 
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evaluatie kunnen smoren en in voorkomend geval het zakengeheim van een 
stamboekvereniging die een innovatieve statistische methode zou ontwikkelen, in gevaar 
kunnen brengen. 

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrouwbaarheid van de genetische 
evaluatie wordt gemeten als de 
determinatiecoëfficiënt overeenkomstig de 
voorschriften en normen die door het 
desbetreffende referentiecentrum van de 
Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, 
lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld. Bij publicatie van de 
evaluatieresultaten worden de 
betrouwbaarheid en de evaluatiedatum 
vermeld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stieren die zijn bedoeld voor 
kunstmatige inseminatie, met uitzondering 
van stieren van rassen die met uitsterven 
worden bedreigd, moeten worden 
onderworpen aan een genetische evaluatie 
met betrekking tot de verplichte 
kenmerken, zoals beschreven in punt 6 of 
7. Deze fokwaarden worden door de 
stamboekvereniging gepubliceerd.

5. Stieren die zijn bedoeld voor 
kunstmatige inseminatie, met uitzondering 
van stieren van rassen die met uitsterven 
worden bedreigd, moeten worden 
onderworpen aan een genetische evaluatie 
met betrekking tot ten minste de verplichte 
kenmerken, zoals beschreven in punt 6 of 
7. Al deze fokwaarden worden door de 
stamboekvereniging gepubliceerd.

De stamboekvereniging moet ook andere 
beschikbare fokwaarden publiceren van 
stieren die voor kunstmatige inseminatie 
zijn bedoeld.

De stamboekvereniging moet ook 
bestaande fokwaarden publiceren van 
stieren voor natuurlijke dekking, en van 
vrouwelijke dieren.
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Or. fr

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 6 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimale betrouwbaarheid van de 
genetische evaluatie van stieren voor 
kunstmatige inseminatie van de melkrassen 
moet ten minste 0,5 bedragen voor de 
kenmerken melkopbrengst, het melkvet- en 
eiwitgehalte, overeenkomstig de 
voorschriften en normen die desbetreffende 
referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld voor de evaluatie van de 
belangrijkste productiekenmerken, waarbij 
alle beschikbare informatie over de 
nakomelingen en broers en zussen in 
aanmerking wordt genomen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 6 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Genomisch geëvalueerde jonge stieren 
waarvoor geen prestatiegegevens van 
nakomelingen beschikbaar zijn, worden 
geschikt geacht voor kunstmatige 
inseminatie indien hun genomische 
evaluatie is gevalideerd overeenkomstig de 
voorschriften en normen die door het 
desbetreffende referentiecentrum van de 
Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, 
lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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vastgesteld.

Or. fr

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 7 – alinea 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) genomische evaluatie of een andere 
methode, waaronder een combinatie van 
deze methoden, die is gevalideerd 
overeenkomstig de voorschriften en 
normen die door het desbetreffende 
referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimale betrouwbaarheid van de 
genetische evaluatie van stieren met het 
oog op kunstmatige inseminatie van 
vleesrassen moet ten minste 0,5 bedragen 
voor de kenmerken toename van het levend 
gewicht en spierontwikkeling 
(bevleesdheid), overeenkomstig de 
voorschriften en normen die door het 
desbetreffende referentiecentrum van de 
Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, 
lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld voor de evaluatie van de 
belangrijkste productiekenmerken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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Or. fr

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 1 – Hoofdstuk II – lid 7 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien genomische fokwaarden worden
berekend, moeten deze waarden voor de 
betrokken kenmerken worden gevalideerd 
overeenkomstig de voorschriften en 
normen die door het desbetreffende 
referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 3 – Hoofdstuk I – lid 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kenmerken die overeenkomstig de 
met het ICAR overeengekomen beginselen 
worden geregistreerd, zoals de 
melkproductie, de melksamenstelling of 
andere relevante gegevens, moeten worden 
vermeld;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – Deel 3 – Hoofdstuk I – lid 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) betrekking hebben op een tijdsperiode 
die overeenkomt met de norm die door het 
ICAR voor de registratie van de 
productiviteit van melkdieren is 
vastgesteld;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr


