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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Prawodawstwo zootechniczne Unii Europejskiej (UE) ma za cel sprzyjanie wolnemu 
handlowi wewnątrz Unii oraz ułatwianie przywozu zwierząt hodowlanych i ich materiału 
biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, gwarantując jednocześnie podtrzymanie 
programów hodowlanych i programów ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkich ras 
występujących w Europie.

Hodowla zwierząt użytkowych, a w szczególności tych, u których stwierdzono znaczną 
odrębność genetyczną, przyczynia się nie tylko do rozwoju gospodarczego i społecznego 
terytorium, na którym jest prowadzona, lecz stanowi także jeden z filarów bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii.

Dążenie do osiągnięcia konkurencyjności, umożliwiające między innymi wywóz najlepszych 
ras europejskich na rynki międzynarodowe, nie powinno stwarzać zagrożenia dla ras 
lokalnych, niektórych o bardzo nielicznej populacji i stanowiących istotny element 
bioróżnorodności genetycznej w Europie. Sprawozdawca pragnął zadbać o zachowanie tej 
równowagi w całym tekście rozporządzenia.

Zamiarem Komisji Europejskiej było zebranie wszystkich dyrektyw dotyczących przepisów 
zootechnicznych odnoszących się do różnych gatunków w jeden zbiór przepisów prawnych 
pod postacią omawianego rozporządzenia, dzięki czemu doprowadzono do końca proces 
tworzenia jednolitego rynku w tej dziedzinie. O ile sprawozdawca może poprzeć tę 
inicjatywę, o tyle w świetle celu przedstawionego w poprzednim akapicie niektóre przepisy 
muszą jednak zostać poprawione.

W szczególności brakuje pojęć „rasy”, „programu hodowlanego”, „programu ochrony” i 
„zagrożenia dla zachowania rasy lub jej różnorodności genetycznej”, które są przecież 
kluczowe dla wykładni omawianego rozporządzenia. Pragnieniem sprawozdawcy było 
uwzględnienie ich w projekcie sprawozdania.

Ponadto w celu uwzględnienia wszelkich sytuacji mogących zagrozić występującej w Europie 
rasie lokalnej zostały rozbudowane art. 5 i 9, w których jest konkretnie mowa o ochronie 
bioróżnorodności.

Poza tym sprawozdawca uważa, że zwierzęta z rodziny koniowatych nie mogą być 
traktowane w omawianym rozporządzeniu w taki sam sposób co pozostałe gatunki ze 
względu na odrębny charakter ich księgi hodowlanej. Mimo, że siedziba ich organizacji 
znajduje się w UE, co poczytujemy sobie za zaszczyt, wielkie rasy koni są zorganizowane na 
szczeblu międzynarodowym i tego stanu rzeczy nie należy kwestionować. Europa jest dziś 
światowym liderem w produkcji koniowatych. Należy utrzymać różnorodność i podejście 
jakościowe ksiąg stadnych.

Sprawozdawca pragnie na koniec przypomnieć, jak ważne z punktu widzenia metod 
identyfikacji, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt użytkowych są prace 
ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt). ICAR powinien być zatem 
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wyraźnie wskazany w kontekście rozwoju prawodawstwa zootechnicznego jako organ 
referencyjny w dziedzinach należących do jego kompetencji.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Hodowla zwierząt gospodarskich
gatunków bydła, świń, owiec, kóz i 
koniowatych oraz w mniejszym stopniu 
hodowla zwierząt innych gatunków 
odgrywają ważną rolę w unijnym 
rolnictwie i są źródłem dochodów dla 
ludności wiejskiej. Hodowla zwierząt tych 
gatunków jest stymulowana najlepiej, gdy 
wykorzystuje się do niej zwierzęta 
hodowlane czystorasowe lub mieszańce 
świń o udowodnionej najwyższej jakości 
genetycznej.

(1) Hodowla zwierząt użytkowych
gatunków bydła, świń, owiec, kóz i 
koniowatych oraz w mniejszym stopniu 
hodowla zwierząt innych gatunków 
odgrywają strategiczną rolę w unijnym 
rolnictwie pod względem gospodarczym i
społecznym. Ta działalność rolnicza, która 
przyczynia się do bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii, jest źródłem 
dochodów dla ludności wiejskiej. Hodowla 
zwierząt tych gatunków jest stymulowana 
najlepiej, gdy wykorzystuje się do niej 
zwierzęta hodowlane czystorasowe lub 
mieszańce świń o udowodnionej 
najwyższej jakości genetycznej.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Jednak dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjności nie może doprowadzić 
do zaniku ras, których cechy są 
dostosowane do szczególnego kontekstu 
biofizycznego. Jeżeli nie zostanie 
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utrzymane wystarczająco duże pogłowie, 
istnienie lokalnych rasy może być 
zagrożone, co oznaczałoby utratę 
bioróżnorodności genetycznej.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Termin „rasa” powinien jednak 
pozostać niedookreślonym pojęciem 
prawnym, co umożliwi związkom 
hodowców opisanie grupy zwierząt 
wystarczająco zbliżonych do siebie pod 
względem genetycznym, którą uznają za 
odróżniającą się od innych zwierząt tego 
gatunku, i wpisanie takich zwierząt oraz 
informacji o ich znanych przodkach do 
ksiąg hodowlanych w celu odtworzenia 
ich dziedzicznych cech poprzez rozród, 
wymianę i selekcję w ramach ustalonego 
programu hodowlanego.

skreślony 

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie rasy, przewijające się przez całe rozporządzenie, nie zostało zdefiniowane. 
Sprawozdawca proponuje jego definicję w celu zagwarantowania pewności prawa. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Jakość usług świadczonych przez 
związki hodowców i przedsiębiorstwa 
hodowlane oraz sposób, w jaki oceniają 

(16) Jakość usług świadczonych przez 
związki hodowców i przedsiębiorstwa 
hodowlane oraz sposób, w jaki oceniają 
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one i klasyfikują zwierzęta, mają wpływ na 
wartość rynkową zwierząt hodowlanych.
W związku z tym należy określić zasady 
uznawania związków hodowców i 
przedsiębiorstw hodowlanych w oparciu o 
zharmonizowane kryteria unijne oraz 
zasady ich nadzorowania przez właściwe 
organy państw członkowskich w celu 
zagwarantowania, by ustanowione przez 
nie zasady nie prowadziły do różnic 
między programami hodowlanymi i 
normami hodowlanymi, a w rezultacie do 
powstawania barier w handlu 
wewnątrzunijnym.

one i klasyfikują zwierzęta, definiują 
poziom użytkowości zwierzęcia i mają 
wpływ na wartość rynkową zwierząt 
hodowlanych. W związku z tym należy 
określić zasady uznawania związków 
hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych 
w oparciu o zharmonizowane kryteria 
unijne oraz zasady ich nadzorowania przez 
właściwe organy państw członkowskich w 
celu zagwarantowania, by ustanowione 
przez nie zasady nie prowadziły do różnic 
między programami hodowlanymi i 
normami hodowlanymi, a w rezultacie do 
powstawania barier w handlu 
wewnątrzunijnym.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ocenę wartości użytkowej i ocenę 
genetyczną mogą przeprowadzać instytucje 
wyznaczone przez związek hodowców lub 
przedsiębiorstwo hodowlane. Takie 
wyznaczone instytucje współpracują z 
ośrodkami referencyjnymi Unii 
Europejskiej wyznaczonymi przez 
Komisję. Komisja powinna zatem zostać 
uprawniona do wyznaczenia w drodze 
aktów wykonawczych ośrodków 
referencyjnych Unii Europejskiej oraz 
otrzymać niezbędne uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających obowiązki i funkcje tych 
ośrodków, w stosownych przypadkach 
poprzez zmianę załącznika IV. Takie 
ośrodki referencyjne kwalifikują się do 
otrzymania pomocy Unii zgodnie z decyzją 
Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. 
w sprawie wydatków w dziedzinie 
weterynarii15. W przypadku bydła 

(34) Ocenę wartości użytkowej i ocenę 
genetyczną mogą przeprowadzać instytucje 
wyznaczone przez związek hodowców lub 
przedsiębiorstwo hodowlane. Takie 
wyznaczone instytucje współpracują z 
ośrodkami referencyjnymi Unii 
Europejskiej wyznaczonymi przez 
Komisję. Komisja powinna zatem zostać 
uprawniona do wyznaczenia w drodze 
aktów wykonawczych ośrodków 
referencyjnych Unii Europejskiej oraz 
otrzymać niezbędne uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających obowiązki i funkcje tych 
ośrodków, w stosownych przypadkach 
poprzez zmianę załącznika IV. Takie 
ośrodki referencyjne kwalifikują się do 
otrzymania pomocy Unii zgodnie z decyzją 
Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. 
w sprawie wydatków w dziedzinie 
weterynarii15. W przypadku bydła 
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hodowlanego czystorasowego ocena 
wartości użytkowej i ocena genetyczna 
przeprowadzane są przez związki 
hodowców przy wsparciu Interbull Centre, 
organu referencyjnego Unii Europejskiej 
wyznaczonego decyzją Rady 96/463/WE z 
dnia 23 lipca 1996 r. wyznaczającą organ 
referencyjny odpowiedzialny za 
współpracę w zakresie ujednolicania metod 
badania i oceny wyników w odniesieniu do 
czystorasowych zwierząt hodowlanych z 
gatunku bydła16.

hodowlanego czystorasowego ocena 
wartości użytkowej i ocena genetyczna 
przeprowadzane są przez związki 
hodowców przy wsparciu Interbull Centre
– stałej komisji Międzynarodowego 
Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR) 
wyznaczonego decyzją Rady 96/463/WE z 
dnia 23 lipca 1996 r. jako organ 
referencyjny odpowiedzialny za 
współpracę w zakresie ujednolicania metod 
badania i oceny wyników w odniesieniu do 
czystorasowych zwierząt hodowlanych z 
gatunku bydła16.

__________________ __________________
15 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. 15 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.
16 Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19. 16 Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a – podpunkt i 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) gatunku bydła (Bos taurus i Bubalus 
bubalis), gatunku świni (Sus scrofa), owcy
(Ovis aries) lub kozy (Capra hircus);

(i) gatunku bydła (Bos spp. i Bubalus 
bubalis), gatunku świni (Sus scrofa), owcy
(Ovis aries) lub kozy (Capra hircus);

Or. fr

Uzasadnienie

Proponujemy przyjęcie terminu „Bos spp.”, aby uwzględnić w zakresie rozporządzenia zebu 
występujące i hodowane w regionach najbardziej oddalonych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „rasa” oznacza zbiór wszystkich 
zwierząt, które mają wystarczającą liczbę 
wspólnych cech, aby mógł on zostać 
uznany za jednorodny przez co najmniej 
jedną grupę hodowców, którzy są zgodni 
co do sposobu, w jaki będzie 
zorganizowane odnawianie zasobów 
zwierząt hodowlanych i celowa wymiana, 
w tym na szczeblu międzynarodowym;

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie rasy, przewijające się przez całe rozporządzenie, nie zostało zdefiniowane. 
Sprawozdawca proponuje jego definicję w celu zagwarantowania pewności prawa. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „program hodowlany” oznacza proces 
prowadzony zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia w celu 
genetycznego doskonalenia zwierząt i 
obejmujący wszystkie następujące 
operacje:

– wyznaczenie celów selekcji, kryteriów i 
populacji do pomiaru;

– dobór lub reprodukcja zwierząt 
hodowlanych kwalifikujących się do 
rozpowszechniania;

– organizacja procesu gromadzenia i 
przetwarzania danych poprzez 
zastosowanie odpowiedniej procedury w 
celu dokonania oceny genetycznej 
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zwierząt hodowlanych;

– organizacja rozpowszechniania zwierząt 
hodowlanych wybranych na podstawie 
uzyskanych przez nie wyników oceny 
genetycznej;

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie programu hodowlanego, przewijające się przez całe rozporządzenie, nie zostało 
zdefiniowane. Sprawozdawca proponuje jego definicję w celu zagwarantowania pewności 
prawa. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f b (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) „program ochrony” oznacza program 
służący ochronie puli genetycznej danej 
populacji lub rasy poprzez prowadzenie 
odpowiednich działań in-situ (dotyczących 
żywych zwierząt) oraz ex-situ 
(przechowywanie materiału 
przeznaczonego do reprodukcji lub 
tkanek);

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f c (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) „zagrożenie dla zachowania rasy lub 
jej różnorodności genetycznej” oznacza 
zjawisko, które powoduje, że uznanie 
nowego związku hodowców lub 
zatwierdzenie programu hodowlanego w 
ramach tej samej rasy stwarza zagrożenie 
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dla zarządzania pulą genetyczną tej rasy z 
jednej strony z powodu braku koordynacji 
zarządzania zwierzętami przez 
poszczególne uznane związki hodowców w 
obrębie tej samej rasy, a z drugiej strony z 
powodu braku wymiany informacji 
między uznanymi związkami hodowców, 
co skutkuje utratą skuteczności w 
odniesieniu do oczekiwanych postępów w 
zakresie genetyki, panowania nad 
wzrostem wsobności oraz zarządzania 
anomaliami genetycznymi; 

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie „zagrożenia dla zachowania rasy lub jej różnorodności genetycznej”, przewijające 
się przez całe rozporządzenie, nie zostało zdefiniowane. Sprawozdawca proponuje jego 
definicję w celu zagwarantowania pewności prawa. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera i – podpunkt ii 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) gatunku, o którym mowa w lit. a) ppkt
(ii), którego rodzice zostali wpisani do 
sekcji głównej księgi hodowlanej tej samej 
rasy i które jest wpisane lub zarejestrowane 
i kwalifikujące się do wpisania do sekcji 
głównej takiej księgi hodowlanej zgodnie z 
art. 19;

(ii) gatunku, o którym mowa w lit. a) ppkt
(ii), którego rodzice zostali wpisani do 
sekcji głównej księgi hodowlanej tej samej 
rasy i które jest wpisane lub zarejestrowane 
i kwalifikujące się do wpisania do sekcji 
głównej takiej księgi hodowlanej zgodnie z 
art. 19, w tym wałachy;

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa definicja obejmująca jedynie zwierzęta hodowlane nie odpowiada szczególnym 
cechom księgi hodowlanej koniowatych, w której zapisu dokonuje się przy narodzinach 
zwierzęcia niezależnie od jego przyszłego przeznaczenia jako zwierzę hodowlane lub nie. 
Dotyczy to w szczególności wałachów i określania ich jako „zarejestrowany koniowaty”.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „cecha” oznacza wymierną dziedziczną
cechę zwierzęcia hodowlanego;

o) „wartość hodowlana” oznacza ocenę 
wpływu genotypu danego zwierzęcia na 
daną cechę, którą może ono przekazać 
swojemu potomstwu;

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 
lit. b) właściwy organ może odmówić 
uznania związku hodowców spełniającego 
wymogi określone w załączniku I część 1, 
jeśli program hodowlany tego związku 
hodowców mógłby zagrozić zachowaniu 
lub różnorodności genetycznej zwierząt 
hodowlanych czystorasowych wpisanych 
lub zarejestrowanych i kwalifikujących się 
do wpisania w księdze hodowlanej 
założonej dla tej rasy przez związek 
hodowców, który został wcześniej uznany 
w tym państwie członkowskim.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 
lit. b) właściwy organ może odmówić 
uznania związku hodowców spełniającego 
wymogi określone w załączniku I część 1, 
jeśli program hodowlany tego związku 
hodowców mógłby:

zagrozić zachowaniu lub różnorodności 
genetycznej zwierząt hodowlanych 
czystorasowych wpisanych lub 
zarejestrowanych i kwalifikujących się do 
wpisania w księdze hodowlanej założonej 
dla tej rasy przez związek hodowców, 
który został wcześniej uznany w tym 
państwie członkowskim, lub

– zaszkodzić już trwającemu programowi 
doskonalenia lub programowi 
hodowlanemu prowadzonemu przez 
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uznany związek hodowców dla tej samej 
rasy, lub;

– zaszkodzić realizacji celów protokołu z 
Nagoi i Konwencji o różnorodności 
biologicznej dotyczących ochrony 
różnorodności biologicznej;

– zaszkodzić zatwierdzonemu programowi 
hodowlanemu w przypadku ras koni.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy rozbudować przepisy dotyczące możliwości odmowy zatwierdzenia związku 
hodowców, aby uniknąć wzrostu liczby związków hodowców dla tej samej rasy na danym 
terytorium, gdyż doprowadziłoby to braku przejrzystości dla użytkowników.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ewentualne interferencje i osłabienie, 
jakie spowodowałoby uznanie związku 
rejestrującego te same zwierzęta 
hodowlane co już uznany związek 
hodowców.

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, o którym mowa w art. 
4, może zezwolić związkom hodowców i
przedsiębiorstwom hodowlanym na 
zlecanie stronom trzecim technicznego 
zarządzania swoją księgą hodowlaną lub 
rejestrem oraz wykonywania innych zadań 

2. Związki hodowców i przedsiębiorstwa 
hodowlane mogą zlecać stronom trzecim
techniczne zarządzanie swoją księgą 
hodowlaną lub rejestrem oraz
wykonywanie innych zadań związanych z 
programem hodowlanym, pod warunkiem 
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związanych z programem hodowlanym, 
pod warunkiem że:

że:

Or. fr

Uzasadnienie

Decyzja o skorzystaniu z możliwości zlecenia technicznego zarządzania księgą hodowlaną lub 
rejestrem oraz wykonywania innych zadań związanych z programem hodowlanym, jaką 
dysponuje związek hodowców, powinna pozostać w gestii związków hodowców. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli związki hodowców i 
przedsiębiorstwa hodowlane zdecydują się 
na skorzystanie z możliwości 
przewidzianej w akapicie pierwszym, 
informują o tym właściwy organ.

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu uwzględnienia różnorodności 
programów hodowlanych realizowanych 
przez związki hodowców i 
przedsiębiorstwa hodowlane Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących zmian w 
wymogach w zakresie zatwierdzania 
programów hodowlanych, określonych w 
załączniku I część 2 oraz, w przypadku 
zwierząt czystorasowych z rodziny 
koniowatych, w części 3 tego załącznika, 
zgodnie z art. 71.

3. W celu uwzględnienia różnorodności 
programów hodowlanych realizowanych 
przez związki hodowców i 
przedsiębiorstwa hodowlane Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących określania 
wymogów w zakresie zatwierdzania 
programów hodowlanych określonych w 
załączniku I część 2 oraz, w przypadku 
zwierząt czystorasowych z rodziny 
koniowatych, w części 3 tego załącznika, 
zgodnie z art. 71.
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Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wraz ze wspomnianym 
powiadomieniem przekazuje właściwemu 
organowi, o którym mowa w lit. a), kopię 
wniosku o zatwierdzenie programu 
hodowlanego przewidzianego w art. 8 ust. 
1.

b) wraz ze wspomnianym 
powiadomieniem przekazuje właściwemu 
organowi, o którym mowa w lit. a), kopię 
wniosku o zatwierdzenie programu 
hodowlanego przewidzianego w art. 8 ust. 
1 w języku używanym przez właściwy 
organ, o którym mowa w lit. a).

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zatwierdzenie kolejnego programu 
hodowlanego doprowadziłoby do podziału 
populacji zwierząt hodowlanych 
czystorasowych dostępnych w tym 
państwie członkowskim do tego stopnia, że 
zagroziłoby to zachowaniu tej rasy lub jej 
różnorodności biologicznej.

b) zatwierdzenie kolejnego programu 
hodowlanego doprowadziłoby do podziału 
populacji zwierząt hodowlanych 
czystorasowych dostępnych w tym 
państwie członkowskim do tego stopnia, że 
zagroziłoby to zachowaniu tej rasy lub jej 
różnorodności biologicznej lub 
poskutkowałoby to niespójnymi 
wytycznymi lub wytycznymi niezgodnymi z 
cechami charakterystycznymi określonymi 
dla tej rasy w tym państwie członkowskim.

Or. fr

Uzasadnienie

Gdy istnieje więcej niż jeden program hodowlany dla tej samej rasy, ważne jest, by zapewnić 
spójność między nimi. W przeciwnym razie zagrozi to jednorodności zwierząt danej rasy oraz 
podważy cele selekcji określone przez hodowców.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian
warunków wpisywania zwierząt do sekcji 
dodatkowych ksiąg hodowlanych, 
określonych w załączniku II część 1 
rozdział III, zgodnie z art. 71.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących
określania warunków wpisywania zwierząt 
do sekcji dodatkowych ksiąg hodowlanych, 
określonych w załączniku II część 1 
rozdział III, zgodnie z art. 71.

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Związki hodowców nie wykluczają ze 
względów zootechnicznych lub 
genealogicznych innych niż względy 
wynikające z zastosowania art. 19 
wykorzystania zwierząt hodowlanych 
czystorasowych wpisanych do sekcji 
głównej ich ksiąg hodowlanych do hodowli 
z zastosowaniem następujących technik 
rozrodu:

1. Związki hodowców nie wykluczają ze 
względów zootechnicznych lub 
genealogicznych innych niż względy 
wynikające z zastosowania art. 19 i 27
wykorzystania zwierząt hodowlanych 
czystorasowych wpisanych do sekcji 
głównej ich ksiąg hodowlanych do hodowli 
z zastosowaniem następujących technik 
rozrodu:

Or. fr
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 związki 
hodowców zwierząt z rodziny koniowatych 
mogą, na potrzeby swoich programów 
hodowlanych i w celu ochrony 
różnorodności genetycznej w obrębie 
jednej rasy, ograniczyć lub uniemożliwić 
dopuszczanie zwierząt hodowlanych i ich 
materiału biologicznego 
wykorzystywanego do rozrodu w 
zależności od sposobu ich rozrodu oraz 
wykorzystywanie technik naturalnego lub 
sztucznego rozrodu (sztuczne 
unasiennianie, produkcja zarodków in 
vivo lub in vitro) wobec zwierząt 
hodowlanych czystorasowych wpisanych 
do sekcji głównej ich ksiąg hodowlanych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy art. 21 ust. 1 sugerują, że sztuczne unasiennianie może być zakazane jedynie w 
pewnych warunkach dokonywania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej. W 
przypadku koniowatych omawiane rozporządzenie powinno umożliwić związkowi hodowców 
wybór metod rozrodu w ramach programu hodowlanego.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Związki hodowców wymagają, by 
zwierzęta hodowlane czystorasowe
gatunków bydła i samce hodowlane 
czystorasowe owiec i kóz ras mlecznych 
były identyfikowane poprzez analizę grupy 
krwi lub inną stosowną metodę 
zapewniającą co najmniej ten sam poziom 

1. Związki hodowców wymagają, by 
zwierzęta hodowlane gatunków bydła,
owiec i kóz ras mlecznych były 
identyfikowane poprzez analizę grupy 
krwi, analizę polimorfizmu pojedynczego 
nukleotydu (SNP) i analizę zmiennej 
liczby tandemowych powtórzeń lub inną 
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pewności, jeżeli zwierzęta te są 
wykorzystywane do:

stosowną metodę zapewniającą co 
najmniej ten sam poziom pewności, jeżeli 
zwierzęta te są wykorzystywane do:

Or. fr

Uzasadnienie

Analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i analizę zmiennej liczby tandemowych 
powtórzeń również należy uznać za metody referencyjne.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja uwzględnia rozwój metod 
identyfikacji na podstawie prac ICAR i 
Międzynarodowego Towarzystwa 
Genetyki Zwierząt (ISAG).

Or. fr

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli program hodowlany zatwierdzony 
zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 wymaga 
przeprowadzenia oceny wartości 
użytkowej i oceny genetycznej w celu 
zaklasyfikowania zwierząt hodowlanych 
czystorasowych z rodziny koniowatych w 
księgach hodowlanych oraz w celu 
dopuszczenia do hodowli samców
hodowlanych z rodziny koniowatych oraz 
ich nasienia, związki hodowców 
zapewniają przeprowadzenie takiej oceny 
wartości użytkowej i oceny genetycznej 
zgodnie z następującymi zasadami 

2. Jeżeli program hodowlany zatwierdzony 
zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 wymaga 
przeprowadzenia oceny wartości 
użytkowej i oceny genetycznej w celu 
zaklasyfikowania zwierząt hodowlanych 
czystorasowych z rodziny koniowatych w 
księgach hodowlanych oraz w celu 
dopuszczenia do hodowli zwierząt
hodowlanych i ich materiału 
biologicznego wykorzystywanego do 
rozrodu, związki hodowców zapewniają 
przeprowadzenie takiej oceny wartości 
użytkowej i oceny genetycznej zgodnie z 
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określonymi w załączniku I: następującymi zasadami określonymi w 
załączniku I:

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość określenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej przy dopuszczaniu do 
hodowli powinna objąć również klacze. Ta metoda selekcji ma dla niektórych związków 
hodowców podstawowe znaczenie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W świetle opinii niezależnego eksperta, 
o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), 
Komisja może w drodze aktu 
wykonawczego ustanowić jednolite zasady 
dotyczące oceny wartości użytkowej i 
oceny genetycznej oraz interpretacji ich 
wyników.

2. W świetle opinii niezależnego eksperta, 
o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), 
Komisja może w drodze aktu 
wykonawczego ustanowić jednolite zasady 
dotyczące oceny wartości użytkowej i 
oceny genetycznej oraz interpretacji ich 
wyników na podstawie prac ICAR.

Or. fr

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. być prawnie i finansowo niezależne od 
właściwego organu;

2. być prawnie i finansowo niezależne od 
właściwego organu, przy czym zasada 
niezależności finansowej nie ma wpływu 
na zdolność organów publicznych do 
przyznawania im pomocy publicznej 
zgodnej z prawem Unii;

Or. fr
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – rozdział I – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) art. 2 lit. i) ppkt (i) w przypadku 
zwierząt hodowlanych czystorasowych 
gatunków bydła (Bos taurus i Bubalus 
bubalis), świni (Sus scrofa), owcy (Ovis 
aries) i kozy (Capra hircus);

(i) art. 2 lit. i) ppkt (i) w przypadku 
zwierząt hodowlanych czystorasowych
gatunków bydła (Bos spp. i Bubalus 
bubalis), świni (Sus scrofa), owcy (Ovis 
aries) i kozy (Capra hircus);

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – rozdział I – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) art. 2 lit. i) ppkt (ii) w przypadku 
zwierząt hodowlanych czystorasowych 
gatunków z rodziny koniowatych (Equus 
caballus i Equus asinus);

(ii) art. 2 lit. i) ppkt (ii) w przypadku 
zwierząt hodowlanych czystorasowych 
gatunków z rodziny koniowatych (Equus 
caballus i Equus asinus); jego oboje 
rodzice są wpisani do sekcji głównej księgi 
hodowlanej i zostali dopuszczeni przez 
związek hodowców do hodowli;

Or. fr

Uzasadnienie

Proces poprzedzający dopuszczenie do hodowli (a zatem i ewentualne niedopuszczenie) 
ogierów lub klaczy i wpisanie do księgi hodowlanej umożliwia sprawowanie kontroli nad 
koniowatymi, zwłaszcza na poziomie zootechnicznym, i wpisuje się w proces selekcji zwierząt 
wykraczający poza rodowód.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – rozdział I – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego rodowód został ustalony zgodnie z 
zasadami określonymi w księdze 
hodowlanej zgodnie z programem 
hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 
8 ust. 1 lub art. 9;

b) jego rodowód został ustalony zgodnie z 
zasadami określonymi w księdze 
hodowlanej;

Or. fr

Uzasadnienie

Zarządzanie rodowodem jest objęte przepisami dotyczącymi księgi hodowlanej, a nie tymi, 
które odnoszą się do prowadzenia programu hodowlanego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział I – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Związki hodowców przeprowadzają ocenę 
wartości użytkowej w celu ustalenia 
wartości genotypowej bydła hodowlanego 
czystorasowego z wykorzystaniem metody 
lub kombinacji metod określonych w 
niniejszym rozdziale.

Związki hodowców przeprowadzają ocenę
lub zlecają przeprowadzenie oceny
wartości użytkowej w celu ustalenia 
wartości genotypowej bydła hodowlanego 
czystorasowego z wykorzystaniem metody 
lub kombinacji metod określonych w 
niniejszym rozdziale.

Or. fr

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział I – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena wartości użytkowej przeprowadzana 
jest zgodnie z zasadami i normami 

Ocena wartości użytkowej przeprowadzana 
jest zgodnie z zasadami i normami 
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określonymi przez odpowiedni ośrodek 
referencyjny Unii Europejskiej 
przewidziany w art. 31 ust. 1 we 
współpracy z Międzynarodowym 
Komitetem ds. Rejestracji Zwierząt 
(ICAR).

określonymi przez odpowiedni ośrodek 
referencyjny Unii Europejskiej 
przewidziany w art. 31 ust. 1 we 
współpracy z ICAR.

Or. fr

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział I – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Związki hodowców rejestrują dane 
dotyczące produkcji mleka zgodnie z 
zasadami i normami określonymi przez 
odpowiedni ośrodek referencyjny Unii 
Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 
we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział I – sekcja 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Włączenie do oceny genetycznej 
temperamentu, danych dotyczących oceny 
budowy oraz odporności na choroby brane 
jest pod uwagę jedynie w przypadku, gdy 
dane są generowane na podstawie systemu 
rejestracji zatwierdzonego przez 
wyznaczoną instytucję, jak określono w 
art. 29 ust. 1.

2. Włączenie do oceny genetycznej 
temperamentu danych dotyczących oceny 
budowy oraz odporności na choroby lub 
wszelkich innych nowych cech brane jest 
pod uwagę jedynie w przypadku, gdy dane 
są generowane na podstawie systemu 
rejestracji zatwierdzonego przez 
wyznaczoną instytucję, jak określono w 
art. 29 ust. 1.

Or. fr
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartość hodowlana zwierzęcia 
hodowlanego obliczana jest na podstawie
wyników oceny wartości użytkowej 
danego zwierzęcia lub jego krewnych, a 
zaufanie do takiej wartości hodowlanej 
można zwiększyć poprzez wykorzystanie 
informacji genomicznych lub na 
podstawie innej metody zwalidowanej
przez ośrodek referencyjny Unii 
Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 
1.

Wartość hodowlana zwierzęcia 
hodowlanego obliczana jest na podstawie
informacji uzyskanych dzięki genomowi 
bądź na podstawie wyników oceny 
wartości użytkowej danego zwierzęcia lub 
jego krewnych bądź na podstawie 
informacji uzyskanych z wszelkich innych 
źródeł informacji zwalidowanych przez 
ośrodek referencyjny Unii Europejskiej, o 
którym mowa w art. 31 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską mogłyby być interpretowane jako 
zakazujące dopuszczenia do hodowli młodych buhajów nieposiadających potomstwa płci 
żeńskiej w okresie produkcyjnym, tzw. buhajów genomicznych. Tymczasem ważne jest 
zagwarantowanie wprowadzania do obrotu nasienia pochodzącego od buhajów ocenionych 
genomicznie.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Metody statystyczne stosowane w 
przypadku oceny genetycznej muszą być 
zgodne z zasadami i normami określonymi 
przez odpowiedni ośrodek referencyjny 
Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 
ust. 1 we współpracy z ICAR i 
gwarantować ocenę genetyczną wolną od
wpływu podstawowych czynników 
środowiskowych i struktury danych.

3. Do związku hodowców należy 
obowiązek zagwarantowania braku 
wypaczającego wpływu podstawowych 
czynników środowiskowych i struktury 
danych. Związek hodowców może zwrócić 
się do właściwego ośrodka referencyjnego 
Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 
31 ust. 1, jeżeli zamierza się powołać na 
zgodność swoich metod statystycznych 
stosowanych do oceny genetycznej z 
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zasadami i normami określonymi i 
uznanymi w skali międzynarodowej. W 
razie dokonywania ekspertyzy ośrodek 
referencyjny Unii Europejskiej jest 
zobowiązany do zachowania poufności 
informacji przekazanych mu przez 
związek hodowców.

Or. fr

Uzasadnienie

Kategoryczny nakaz zaproponowany przez Komisję Europejską może spowodować 
powstrzymanie innowacji w zakresie oceny genetycznej, a w niektórych przypadkach mógłby 
naruszyć tajemnicę handlową związku hodowców, który opracowałby nowatorskie metody 
statystyczne. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiarygodność oceny genetycznej mierzy 
się jako współczynnik determinacji 
zgodnie z zasadami i normami określonymi 
przez odpowiedni ośrodek referencyjny 
Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 
ust. 1 we współpracy z ICAR. Przy 
publikowaniu wyników oceny podaje się 
wiarygodność oceny oraz datę jej 
przeprowadzenia.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Buhaje przeznaczone do sztucznego 
unasienniania, z wyjątkiem buhajów 

5. Buhaje przeznaczone do sztucznego 
unasienniania, z wyjątkiem buhajów 
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należących do ras zagrożonych 
wyginięciem, poddawane są ocenie 
genetycznej pod względem cech 
obowiązkowych, jak opisano w pkt 6 lub 
7. Związek hodowców publikuje powyższe
wartości hodowlane.

należących do ras zagrożonych 
wyginięciem, poddawane są ocenie 
genetycznej co najmniej pod względem 
cech obowiązkowych podanych w pkt 6 
lub 7. Związek hodowców publikuje pełny 
zestaw wartości hodowlanych.

Związek hodowców publikuje również
inne dostępne wartości hodowlane 
buhajów przeznaczonych do sztucznego 
unasienniania.

Związek hodowców publikuje również
faktyczne wartości hodowlane buhajów 
przeznaczonych do krycia naturalnego 
oraz samic.

Or. fr

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 6 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna wiarygodność oceny 
genetycznej buhajów przeznaczonych do 
sztucznego unasienniania należących do 
ras mlecznych wynosi co najmniej 0,5 dla 
cech wydajności mlecznej oraz zawartości 
tłuszczu i białka, zgodnie z zasadami i 
normami określonymi przez odpowiedni 
ośrodek referencyjny Unii Europejskiej 
przewidziany w art. 31 ust. 1 we 
współpracy z ICAR w zakresie oceny 
głównych cech produkcyjnych, z 
uwzględnieniem wszystkich dostępnych 
informacji związanych z potomstwem i ze 
zwierzętami z linii bocznej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 6 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Młode buhaje ocenione genomicznie, bez 
zapisów dotyczących wartości użytkowej 
potomstwa, uznaje się za zdatne do 
sztucznego unasienniania, jeżeli ich ocena 
genomiczna jest zwalidowana zgodnie z 
zasadami i normami określonymi przez 
odpowiedni ośrodek referencyjny Unii 
Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 
we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocena genomiczna lub każda inna 
metoda, w tym kombinacja tych metod, 
zwalidowane zgodnie z zasadami i 
normami określonymi przez odpowiedni 
ośrodek referencyjny Unii Europejskiej 
przewidziany w art. 31 ust. 1 we 
współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 7 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna wiarygodność oceny 
genetycznej buhajów przeznaczonych do 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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sztucznego unasienniania należących do 
ras mięsnych wynosi co najmniej 0,5 dla 
cech przyrostu żywej masy i rozwoju 
tkanek mięśniowych (pokrój bydła) 
zgodnie z zasadami i normami określonymi 
przez odpowiedni ośrodek referencyjny 
Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 
ust. 1 we współpracy z ICAR dla oceny 
głównych cech produkcyjnych.

Or. fr

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – rozdział II – ustęp 7 – akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli obliczane są genomiczne wartości 
hodowlane, są one walidowane w 
odniesieniu do przedmiotowych cech 
zgodnie z zasadami i normami określonymi 
przez odpowiedni ośrodek referencyjny 
Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 
ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 – rozdział I – ustęp 3 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podaje się cechy zarejestrowane zgodnie 
z regułami uzgodnionymi przez ICAR, 
takimi jak produkcja mleka, skład mleka i 
inne odnośne dane;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 – rozdział I – ustęp 3 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) odnoszą się do okresu odpowiadającego 
normie przewidzianej przez ICAR w 
odniesieniu do rejestrowania 
produktywności zwierząt mlecznych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr


