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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A legislação zootécnica da União Europeia (UE) visa promover o comércio livre no interior 
da UE e facilitar a importação de animais reprodutores e do seu material genético, garantindo 
a manutenção dos programas de melhoramento e de conservação dos recursos genéticos e, 
deste modo, das raças existentes na Europa.

A reprodução de animais de rendimento, especialmente dos que se verificou terem uma 
elevada especificidade genética, contribui não só para o desenvolvimento económico e social 
da área de onde é realizada a reprodução, mas também representa um dos pilares da segurança 
alimentar da União.

Todavia, a procura de competitividade, que permite, em particular, às grandes raças europeias 
serem exportadas internacionalmente, não deve colocar em perigo as raças locais, algumas 
das quais com populações muito pequenas, que fazem parte da biodiversidade genética da 
Europa. O relator tentou, ao longo do presente texto, garantir que esse equilíbrio fosse 
preservado.

A Comissão Europeia pretendeu coligir as diretivas relativas à legislação zootécnica das 
diferentes espécies num único instrumento jurídico, sob a forma do presente regulamento, 
completando assim a realização do mercado único nessa matéria. Embora o relator esteja 
disposto a apoiar essa abordagem, algumas disposições devem, porém, ser corrigidas à luz do 
objetivo mencionado no parágrafo precedente.

Nomeadamente, estão em falta as noções de «raça», de «programa de melhoramento», de 
«programa de conservação» e de «perigo para a conservação ou diversidade genética», 
indispensáveis para a interpretação do presente regulamento. O relator apoiou a integração 
destas definições no projeto de relatório.

Por outro lado, os artigos 5.º e 9.º, que se referem especialmente à preservação da 
biodiversidade, foram alargados para abrangerem todas as situações que possam colocar em 
perigo uma raça local da Europa.

Além disso, o relator é da opinião de que os equídeos não podem ser tratados no presente 
regulamento da mesma forma que as outras espécies, devido à particularidade dos seus livros 
genealógicos. Apesar de caber à UE a honra de acolher a sede da sua organização, as grandes 
raças equídeas são organizadas a nível internacional, e tal não deve ser posto em causa. 
Atualmente, a Europa é líder mundial na produção de equídeos. Convém preservar a 
diversidade e a estratégia de qualidade dos stud books (livros genealógicos).

Por último, o relator deseja relembrar a importância do trabalho do ICAR (International 
Committee for Animal Recording) no que se refere aos métodos de identificação, às regras dos 
testes de desempenho e à avaliação genética dos animais de rendimento. Devido aos seus 
domínios de competência, o ICAR deve ser designado claramente como o organismo de 
referência do desenvolvimento da legislação zootécnica.

ALTERAÇÕES
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A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A reprodução de animais domésticos
das espécies bovina, suína, ovina, caprina e 
equina e, em menor grau, a reprodução de 
animais de outras espécies ocupam um 
lugar importante na agricultura da União, 
constituindo uma fonte de rendimento para 
a comunidade agrícola. A melhor forma de 
incentivar a reprodução de animais dessas 
espécies assenta no recurso a animais 
reprodutores de raça pura ou suínos 
reprodutores híbridos de elevada qualidade 
genética registada.

(1) A reprodução de animais de 
rendimento das espécies bovina, suína, 
ovina, caprina e equina e, em menor grau, a 
reprodução de animais de outras espécies 
ocupam um lugar estratégico na agricultura 
da União em termos económicos e sociais. 
Essa atividade agrícola, que contribui 
para a segurança alimentar da União, 
constituindo uma fonte de rendimento para 
a comunidade agrícola. A melhor forma de 
incentivar a reprodução de animais dessas 
espécies assenta no recurso a animais 
reprodutores de raça pura ou suínos 
reprodutores híbridos de elevada qualidade 
genética registada.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Todavia, a procura de 
competitividade não pode resultar no 
desaparecimento de raças cujas
características são adaptadas a contextos 
biofísicos específicos. As raças locais 
podem, por falta de população suficiente, 
ficar ameaçadas, o que representa uma 
perda de biodiversidade genética.

Or. fr
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Todavia, o termo «raça» devia 
continuar a ser um conceito jurídico 
indeterminado, que permita que as 
associações de criadores descrevam um 
grupo de animais com uma uniformidade 
genética suficiente que consideram ser 
distintos de outros animais da mesma 
espécie e os inscrevam em livros 
genealógicos com a menção dos respetivos 
ascendentes conhecidos, a fim de 
reproduzir as suas características 
herdadas mediante reprodução, troca e 
seleção no contexto de um programa de 
melhoramento estabelecido.

Suprimido 

Or. fr

Justificação

A noção de «raça», presente em todo o regulamento, não se encontra definida. Por 
conseguinte, o relator propõe uma definição, por razões de segurança jurídica. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A qualidade dos serviços prestados 
por associações de criadores e centros de 
produção animal e o modo como avaliam e 
classificam os animais influenciam o valor 
de mercado dos animais reprodutores. Por 
conseguinte, devem estabelecer-se regras 
destinadas ao reconhecimento de 
associações de criadores e centros de 
produção animal baseadas em critérios 
harmonizados da União e à sua supervisão 

(16) A qualidade dos serviços prestados 
por associações de criadores e centros de 
produção animal e o modo como avaliam e 
classificam os animais definem o nível de 
desempenho do animal e influenciam o 
valor de mercado dos animais 
reprodutores. Por conseguinte, devem 
estabelecer-se regras destinadas ao 
reconhecimento de associações de 
criadores e centros de produção animal 
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pela autoridade competente dos Estados-
Membros, a fim de garantir que as regras 
por eles estabelecidas não criem
disparidades entre programas de 
melhoramento e normas de reprodução, 
criando, desse modo, entraves técnicos ao 
comércio intra-União.

baseadas em critérios harmonizados da 
União e à sua supervisão pela autoridade 
competente dos Estados-Membros, a fim 
de garantir que as regras por eles 
estabelecidas não criem disparidades entre 
programas de melhoramento e normas de 
reprodução, criando, desse modo, entraves 
técnicos ao comércio intra-União.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os testes de desempenho e a avaliação 
genética podem ser efetuados por 
instituições designadas pela associação de 
criadores ou pelo centro de produção 
animal. Essas instituições designadas 
devem cooperar com os centros de 
referência da União Europeia designados 
pela Comissão. A Comissão deve, pois, 
ficar habilitada a designar, por meio de 
atos de execução, centros de referência da 
União Europeia, devendo ser conferidos à 
Comissão os poderes necessários para 
adotar atos delegados que descrevam os 
deveres e funções desses centros, se 
necessário mediante a alteração do anexo 
IV. Esses centros de referência podem 
beneficiar de auxílios da União em 
conformidade com a Decisão 2009/470/CE 
do Conselho, de 25 de maio de 2009, 
relativa a determinadas despesas no 
domínio veterinário15. No caso dos animais 
reprodutores de raça pura da espécie 
bovina, os testes de desempenho e a 
avaliação genética efetuados por uma 
associação de criadores recebem 
atualmente o apoio do Centro «Interbull», 
o organismo de referência da União 
Europeia designado pela Decisão 

(34) Os testes de desempenho e a avaliação 
genética podem ser efetuados por 
instituições designadas pela associação de 
criadores ou pelo centro de produção 
animal. Essas instituições designadas 
devem cooperar com os centros de 
referência da União Europeia designados 
pela Comissão. A Comissão deve, pois, 
ficar habilitada a designar, por meio de 
atos de execução, centros de referência da 
União Europeia, devendo ser conferidos à 
Comissão os poderes necessários para 
adotar atos delegados que descrevam os 
deveres e funções desses centros, se 
necessário mediante a alteração do anexo 
IV. Esses centros de referência podem 
beneficiar de auxílios da União em 
conformidade com a Decisão 2009/470/CE 
do Conselho, de 25 de maio de 2009, 
relativa a determinadas despesas no 
domínio veterinário15. No caso dos animais 
reprodutores de raça pura da espécie 
bovina, os testes de desempenho e a 
avaliação genética efetuados por uma 
associação de criadores recebem 
atualmente o apoio do Centro «Interbull»,
comissão permanente do Comité 
Internacional parao Controlo da 
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96/463/CE do Conselho, de 23 de julho de 
1996, que designa o organismo de 
referência encarregado de colaborar na 
uniformização dos métodos de testagem e 
de avaliação dos resultados dos bovinos 
reprodutores de raça pura16.

Produtividade Animal (ICAR), o 
organismo de referência da União Europeia 
designado pela Decisão 96/463/CE do 
Conselho, de 23 de julho de 1996, que 
designa o organismo de referência 
encarregado de colaborar na uniformização 
dos métodos de testagem e de avaliação 
dos resultados dos bovinos reprodutores de 
raça pura16.

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

Or. fr

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i) 

Texto da Comissão Alteração

i) de uma espécie bovina (Bos taurus e 
Bubalus bubalis), suína (Sus scrofa), ovina 
(Ovis aries) ou caprina (Capra hircus),

i) de uma espécie bovina (Bos spp. e 
Bubalus bubalis), suína (Sus scrofa), ovina 
(Ovis aries) ou caprina (Capra hircus),

Or. fr

Justificação

A fim de se incluir no âmbito do regulamento o zebu, presente e selecionado nas regiões 
ultraperiféricas, propõe-se a adoção da denominação Bos spp.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) «Raça», um conjunto de animais 
com um número suficiente de 
características comuns para poder ser 
considerado homogéneo por um ou mais 
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grupos de criadores que estejam de 
acordo quanto à organização da 
renovação dos animais reprodutores e dos 
respetivos intercâmbios, incluindo a nível 
internacional;

Or. fr

Justificação

A noção de «raça», presente em todo o regulamento, não se encontra definida. Por 
conseguinte, o relator propõe uma definição, por razões de segurança jurídica. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-A) «Programa de melhoramento», 
processo conduzido em conformidade com 
o presente regulamento para o 
melhoramento genético de animais, que 
inclui as seguintes operações:

- definição dos objetivos de 
melhoramento, dos critérios e das 
populações a medir;

- escolha ou reprodução de animais 
reprodutores candidatos à divulgação;

- organização do dispositivo de recolha e 
tratamento de dados, através da criação 
de um dispositivo adequado, a fim de 
avaliar os animais reprodutores do ponto 
de vista genético;

- organização da divulgação dos animais 
reprodutores selecionados, com base nos 
resultados da avaliação genética;

Or. fr

Justificação

A noção de «programa de melhoramento», presente em todo o regulamento, não se encontra 
definida. Por conseguinte, o relator propõe uma definição, por razões de segurança jurídica. 
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea f-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-B) «Programa de conservação», 
programa com o objetivo de preservar o 
património genético de uma população ou 
de uma raça através da execução de ações 
adequadas in situ (em animais vivos) ou 
ex situ (conservação de material de 
reprodução ou de tecidos);

Or. fr

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea f-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-C) «Perigo para a conservação ou 
diversidade genética», fenómeno em que o 
reconhecimento de uma nova associação 
de criadores ou a aprovação de um 
programa de melhoramento de uma raça 
resulta num perigo para a gestão do 
património genético dessa mesma raça, 
por um lado, devido à falta de 
coordenação da gestão dos animais 
realizada pelas várias associações de 
criadores reconhecidas para essa raça e, 
por outro lado, devido à falta de partilha 
de informação entre as associações de 
criadores reconhecidas, resultando numa 
perde de eficiência em termos dos 
desenvolvimentos genéticos esperados, do 
controlo do crescimento da 
consanguinidade e da gestão das 
anomalias genéticas;
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Or. fr

Justificação

A noção de «perigo para a conservação ou diversidade genética», presente em todo o 
regulamento, não se encontra definida. Por conseguinte, o relator propõe uma definição, por 
razões de segurança jurídica. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea i) – subalínea ii) 

Texto da Comissão Alteração

ii) de uma espécie referida na alínea a), 
subalínea ii), que descende de pais inscritos 
na secção principal de um livro 
genealógico da mesma raça e que ele 
próprio se encontre inscrito ou registado e 
elegível para inscrição na secção principal 
desse livro, em conformidade com o artigo 
19.º,

ii) de uma espécie referida na alínea a), 
subalínea ii), que descende de pais inscritos 
na secção principal de um livro 
genealógico da mesma raça e que ele 
próprio se encontre inscrito ou registado e 
elegível para inscrição na secção principal 
desse livro, incluindo animais castrados,
em conformidade com o artigo 19.º,

Or. fr

Justificação

A presente definição, que inclui apenas os animais reprodutores, não corresponde às 
especificidades do livro genealógico dos equídeos, em que a inscrição dos produtos é 
realizada à nascença, independentemente de no futuro ser um animal reprodutor ou não. A 
presente alteração refere-se especificamente aos animais castrados e à sua qualificação 
como «equídeo inscrito».

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) «Mérito», uma característica 
hereditária quantificável de um animal 
reprodutor;

o) «Mérito», estimativa do efeito que o 
genótipo de um animal pode ter sobre 
uma determinada característica da sua 
descendência;

Or. fr



PA\1037651PT.doc 11/27 PE541.295v01-00

PT

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao artigo 4.º, n.º 2, alínea 
b), a autoridade competente pode recusar o 
reconhecimento de uma associação de 
criadores que cumpra os requisitos do 
anexo I, parte 1, se o programa de 
melhoramento dessa associação de 
criadores puder comprometer a 
conservação ou a diversidade genética de 
animais reprodutores de raça pura inscritos
ou registados e elegíveis para inscrição no 
livro genealógico estabelecido para essa 
raça por uma associação de criadores já 
reconhecida nesse Estado-Membro.

1. Em derrogação ao artigo 4.º, n.º 2, alínea 
b), a autoridade competente pode recusar o 
reconhecimento de uma associação de 
criadores que cumpra os requisitos do 
anexo I, parte 1, se o programa de 
melhoramento dessa associação de 
criadores puder comprometer:

- a conservação ou a diversidade genética 
de animais reprodutores de raça pura 
inscritos ou registados e elegíveis para 
inscrição no livro genealógico estabelecido 
para essa raça por uma associação de 
criadores já reconhecida nesse 
Estado-Membro, ou;

- o programa de melhoramento de uma 
associação de criadores já existente para 
essa raça, ou;

- os objetivos do protocolo de Nagoia e da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativos à conservação da biodiversidade, 
ou;

- o programa de melhoramento aprovado, 
no caso das raças equídeas.

Or. fr

Justificação

Convém alargar as disposições relativas às possibilidades de falta de acordo entre 
associações de criadores, a fim de evitar a multiplicação de associações de criadores para 
uma raça num determinado território, o que resultaria numa falta de clareza para os 
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utilizadores.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As eventuais interferências e a 
fragilização resultantes do 
reconhecimento de uma associação que 
registe os mesmos animais reprodutores 
que uma associação de criadores já 
reconhecida.

Or. fr

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente referida no 
artigo 4.º pode autorizar as associações de 
criadores e os centros de produção animal 
a subcontratar a terceiros a gestão técnica 
do seu livro genealógico ou livro de 
registos de reprodução bem como outros 
aspetos específicos do seu programa de 
melhoramento, desde que:

2. As associações de criadores e os centros 
de produção animal podem subcontratar a 
terceiros a gestão técnica do seu livro 
genealógico ou livro de registos de 
reprodução bem como outros aspetos 
específicos do seu programa de 
melhoramento, desde que:

Or. fr

Justificação

A possibilidade de autorizar ou não a delegação da gestão técnica dos livros genealógicos ou 
de registos de reprodução, bem como outros aspetos do programa de melhoramento, deve 
ficar ao critério das associações de criadores. 
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Caso optem pelo disposto na alínea 
anterior, as associações de criadores e 
centros de produção animal informam a 
autoridade competente desse facto;

Or. fr

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
71.º no que diz respeito à alteração dos 
requisitos aplicáveis à aprovação dos 
programas de melhoramento estabelecidos 
na parte 2 do anexo I e, no caso dos 
equídeos de raça pura, na sua parte 3, a fim 
de atender à diversidade dos programas de 
melhoramento realizados pelas associações 
de criadores e centros de produção animal.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
71.º no que diz respeito à definição dos 
requisitos aplicáveis à aprovação dos 
programas de melhoramento estabelecidos 
na parte 2 do anexo I e, no caso dos 
equídeos de raça pura, na sua parte 3, a fim 
de atender à diversidade dos programas de 
melhoramento realizados pelas associações 
de criadores e centros de produção animal.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Entregar à autoridade competente 
referida na alínea a), juntamente com essa 
notificação, uma cópia do pedido de 
aprovação do programa de melhoramento 

b) Entregar à autoridade competente 
referida na alínea a), juntamente com essa 
notificação, uma cópia do pedido de 
aprovação do programa de melhoramento 
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referido no artigo 8.º, n.º 1. referido no artigo 8.º, n.º 1, na respetiva 
língua nacional.

Or. fr

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A aprovação de mais um programa de 
melhoramento der origem à fragmentação 
da população disponível nesse 
Estado-Membro de animais reprodutores 
de raça pura, a ponto de poder 
comprometer a conservação ou a 
diversidade genética dessa raça.

b) A aprovação de mais um programa de 
melhoramento der origem à fragmentação 
da população disponível nesse 
Estado-Membro de animais reprodutores 
de raça pura, a ponto de poder 
comprometer a conservação ou a 
diversidade genética dessa raça, ou 
resultar em orientações divergentes ou 
incompatíveis com as características 
definidas para essa raça nesse 
Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

É importante garantir que os programas de melhoramento sejam coerentes entre si, quando 
existe mais do que um para a mesma raça. Caso contrário, a homogeneidade dos animais da 
raça e dos objetivos de melhoramento definidos pelos criadores ficará comprometida.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
71.º no que diz respeito à alteração das 
condições de registo de animais na secção 
anexa dos livros genealógicos, 
estabelecidas no anexo II, parte 1, capítulo 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
71.º no que diz respeito à definição das 
condições de registo de animais na secção 
anexa dos livros genealógicos, 
estabelecidas no anexo II, parte 1, capítulo 
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III. III.

Or. fr

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As associações de criadores não devem 
excluir, por motivos de ordem zootécnica 
ou genealógica para além dos que resultam 
da aplicação do artigo 19.º, a utilização de 
animais reprodutores de raça pura inscritos 
na secção principal do respetivo livro 
genealógico para reprodução, recorrendo às 
seguintes técnicas:

1. As associações de criadores não devem 
excluir, por motivos de ordem zootécnica 
ou genealógica para além dos que resultam 
da aplicação do artigo 19.º e do artigo 27.º, 
a utilização de animais reprodutores de 
raça pura inscritos na secção principal do 
respetivo livro genealógico para 
reprodução, recorrendo às seguintes 
técnicas:

Or. fr

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, as 
associações de criadores de equídeos 
podem, devido às necessidades dos seus 
programas de melhoramento e de 
conservação da diversidade genética de 
uma raça, restringir ou proibir a 
admissão de animais reprodutores e dos 
seus produtos germinais, dependendo do 
modo de reprodução, e a utilização de 
técnicas de reprodução natural ou 
artificial (inseminação artificial, 
produção de embriões in vivo ou in vitro) 
nos animais reprodutores de raça pura 
inscritos na secção principal do seu livro 



PE541.295v01-00 16/27 PA\1037651PT.doc

PT

genealógico.

Or. fr

Justificação

As disposições do artigo 21.º, n.º 1, sugerem que a inseminação artificial apenas pode ser 
proibida em determinadas condições de teste de desempenho e de avaliação genética. No 
caso dos equídeos, o presente regulamento deve permitir às associações de criadores 
escolher os métodos de reprodução dos programas de melhoramento.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As associações de criadores devem 
exigir que os animais reprodutores de raça 
pura da espécie bovina e que os machos 
reprodutores de raça pura pertencentes a 
raças leiteiras das espécies ovina e caprina 
sejam identificados através de uma análise 
do seu grupo sanguíneo ou de qualquer 
outro método adequado que ofereça, no 
mínimo, o mesmo grau de certeza quando 
são usados para:

1. As associações de criadores devem 
exigir que os animais reprodutores de raça 
pura de espécie bovina, ovina e caprina 
sejam identificados através de uma análise 
do seu grupo sanguíneo, de análises de 
polimorfismo de nucleótido simples (SNP) 
e microssatélites ou de qualquer outro 
método adequado que ofereça, no mínimo, 
o mesmo grau de certeza quando são 
usados para:

Or. fr

Justificação

As análises de SNP e microssatélites também devem ser identificadas como método de 
referência.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem em conta a evolução dos 
métodos de identificação com base no 
trabalho do ICAR e da International 



PA\1037651PT.doc 17/27 PE541.295v01-00

PT

Society of Animal Genetics (ISAG).

Or. fr

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º 
exigir a realização de testes de desempenho 
e de uma avaliação genética para a 
classificação de animais reprodutores de 
raça pura da espécie equina em livros 
genealógicos e para a admissão à 
reprodução de machos reprodutores dessa 
espécie e respetivo sémen, as associações 
de criadores devem assegurar que esses 
testes de desempenho e essa avaliação 
genética são realizados de acordo com as 
regras seguintes, estabelecidas no anexo I:

2. Sempre que um programa de 
melhoramento aprovado em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 1, ou com o artigo 9.º 
exigir a realização de testes de desempenho 
e de uma avaliação genética para a 
classificação de animais reprodutores de 
raça pura da espécie equina em livros 
genealógicos e para a admissão à 
reprodução de animais reprodutores e dos 
seus produtos germinais, as associações de 
criadores devem assegurar que esses testes 
de desempenho e essa avaliação genética 
são realizados de acordo com as regras 
seguintes, estabelecidas no anexo I:

Or. fr

Justificação

A possibilidade de estabelecer um teste de desempenho e uma avaliação genética para a 
admissão à reprodução deve se alargada às éguas. Esse método de seleção é fundamental 
para algumas associações de criadores.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. À luz do parecer de um perito 
independente, tal como referido no artigo 
13.º, n.º 1, alínea a), a Comissão pode, por 
meio de um ato de execução, estabelecer 

2. À luz do parecer de um perito 
independente, tal como referido no artigo 
13.º, n.º 1, alínea a), a Comissão pode, por
meio de um ato de execução, estabelecer 
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regras uniformes para os testes de 
desempenho e as avaliações genéticas, bem 
como para a interpretação dos respetivos 
resultados.

regras uniformes para os testes de 
desempenho e as avaliações genéticas, bem 
como para a interpretação dos respetivos 
resultados, com base no trabalho do 
ICAR.

Or. fr

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ser legal e financeiramente 
independente da autoridade competente;

2. Ser legal e financeiramente 
independente da autoridade competente, 
sendo que o princípio da independência 
financeira não prejudica a capacidade das 
autoridades públicas de lhe atribuir 
auxílios públicos em conformidade com o 
direito da União;

Or. fr

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo II - parte 1 - capítulo I – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) no artigo 2.º, alínea i), subalínea i), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie bovina (Bos taurus e 
Bubalus bubalis), suína (Sus scrofa), ovina 
(Ovis aries) ou caprina (Capra hircus),

i) no artigo 2.º, alínea i), subalínea i), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie bovina (Bos spp. e Bubalus 
bubalis), suína (Sus scrofa), ovina (Ovis 
aries) ou caprina (Capra hircus),

Or. fr
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo II - parte 1 - capítulo I – n.º 1 – alínea a) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) no artigo 2.º, alínea i), subalínea ii), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie equina (Equus caballus e 
Equus asinus),

ii) no artigo 2.º, alínea i), subalínea ii), no 
caso de animais reprodutores de raça pura 
de uma espécie equina (Equus caballus e 
Equus asinus). Ambos os progenitores 
estão inscritos na secção principal do 
livro genealógico e são admitidos para 
reprodução pela associação de criadores;

Or. fr

Justificação

O processo anterior à inscrição num livro genealógico para admissão (e, por conseguinte, à 
possível recusa) à reprodução de um macho ou de uma fêmea permite exercer um controlo, 
nomeadamente, ao nível zootécnico do equídeo, e faz parte de uma abordagem de seleção dos 
animais para além da genealogia.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo II - parte 1 - capítulo I – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A sua genealogia está estabelecida de 
acordo com as regras definidas no livro 
genealógico conforme ao programa de 
melhoramento aprovado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, ou 
com o artigo 9.º;

b) A sua genealogia está estabelecida de 
acordo com as regras definidas no livro 
genealógico;

Or. fr

Justificação

A gestão da genealogia baseia-se nas regras do livro genealógico e não na condução dos 
programas de melhoramento.
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As associações de criadores devem realizar 
testes de desempenho a fim de estabelecer 
o valor genético dos animais reprodutores 
de raça pura da espécie bovina recorrendo 
a um dos métodos enunciados no presente 
capítulo ou a uma combinação desses 
métodos.

As associações de criadores devem 
realizar, ou mandar realizar, testes de 
desempenho a fim de estabelecer o valor 
genético dos animais reprodutores de raça 
pura da espécie bovina recorrendo a um 
dos métodos enunciados no presente 
capítulo ou a uma combinação desses 
métodos.

Or. fr

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os testes de desempenho devem respeitar 
as regras e normas estabelecidas pelo 
centro de referência da União Europeia 
pertinente, tal como previsto no artigo 31.º, 
n.º 1, em cooperação com o Comité 
Internacional para o Controlo da 
Produtividade Animal (ICAR).

Os testes de desempenho devem respeitar 
as regras e normas estabelecidas pelo 
centro de referência da União Europeia 
pertinente, tal como previsto no artigo 31.º, 
n.º 1, em cooperação com o ICAR.

Or. fr

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo I – secção 2

Texto da Comissão Alteração

As associações de criadores devem registar 
os dados relativos à produção de leite de 
acordo com as regras e normas 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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estabelecidas pelo centro de referência da 
União Europeia pertinente, tal como 
previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR.

Or. fr

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo I – secção 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A inclusão, na avaliação genética, do 
temperamento, da classificação 
morfológica e da resistência a doenças só 
pode ser considerada se os dados forem 
gerados com base num sistema de registo 
aprovado pela instituição designada 
prevista no artigo 29.º, n.º 1.

2. A inclusão, na avaliação genética, do 
temperamento, da classificação 
morfológica, da resistência a doenças ou de 
qualquer outra característica nova só 
pode ser considerada se os dados forem 
gerados com base num sistema de registo 
aprovado pela instituição designada 
prevista no artigo 29.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O valor genético de um animal reprodutor 
deve ser calculado com base nos resultados 
dos testes de desempenho do próprio 
indivíduo ou dos seus parentes e a 
confiança nesse valor genético pode ser 
reforçada mediante o uso de informação 
genómica ou com base noutro método 
validado pelo centro de referência da 
União Europeia referido no artigo 31.º, n.º 
1.

O valor genético de um animal reprodutor 
deve ser calculado com base em 
informações relacionadas com o genoma 
e/ou nos resultados dos testes de 
desempenho do próprio indivíduo e/ou dos 
seus parentes e/ou em fontes de 
informação homologadas pelo centro de 
referência da União Europeia referido no 
artigo 31.º, n.º 1.

Or. fr
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Justificação

As disposições propostas pela Comissão Europeia podem ser interpretadas como proibindo a 
admissão à reprodução de touros jovens sem descendência fêmea em produção, chamados 
"genómicos". Todavia, deve-se garantir a colocação no mercado de material genético 
oriundo de touros com uma avaliação genómica.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os métodos estatísticos utilizados na 
avaliação genética devem obedecer às 
regras e normas estabelecidas pelo centro 
de referência da União Europeia pertinente, 
tal como previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR, e garantir uma 
avaliação genética não distorcida por 
influência dos principais fatores 
ambientais ou pela estrutura dos dados.

3. Cabe à associação de criadores garantir 
a ausência de desvios relativamente aos 
principais fatores ambientais e à estrutura 
de dados. A associação de criadores pode 
contactar o centro de referência da União 
Europeia pertinente, tal como previsto no 
artigo 31.º, n.º 1, caso pretenda avaliar a 
conformidade dos seus métodos 
estatísticos de avaliação genética com as 
normas e regras estabelecidas e 
reconhecidas internacionalmente. Em 
caso de avaliação, o centro de referência 
da União Europeia está obrigado à 
confidencialidade relativamente às 
informações transmitidas pela associação 
de criadores.

Or. fr

Justificação

A obrigação proposta pela Comissão Europeia pode limitar a inovação em matéria de 
avaliação genética e, nesse caso, pode por em causa o segredo comercial de uma associação 
de criadores que desenvolve uma metodologia estatística inovadora. 



PA\1037651PT.doc 23/27 PE541.295v01-00

PT

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fiabilidade da avaliação genética é 
medida através do coeficiente de 
determinação, em conformidade com as 
regras e normas estabelecidas pelo centro 
de referência da União Europeia pertinente, 
tal como previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR. Tanto a 
fiabilidade como a data da avaliação 
devem acompanhar os resultados da 
avaliação aquando da respetiva publicação.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os touros a utilizar na inseminação 
artificial, com exceção dos touros de raças 
ameaçadas de extinção, devem ser 
submetidos a avaliação genética para as 
características obrigatórias, tal como se 
descreve nos pontos 6 ou 7. A associação 
de criadores deve publicar esses valores 
genéticos.

5. Os touros a utilizar na inseminação 
artificial, com exceção dos touros de raças 
ameaçadas de extinção, devem ser 
submetidos a avaliação genética no 
mínimo para as características obrigatórias, 
tal como se descreve nos pontos 6 ou 7. A 
associação de criadores deve publicar esses 
valores genéticos.

A associação de criadores deve igualmente 
publicar outros valores genéticos que 
estejam disponíveis relativamente aos
touros a utilizar na inseminação artificial.

A associação de criadores deve igualmente 
publicar os valores genéticos existentes
sobre os touros de cobrição natural e 
sobre as fêmeas.

Or. fr
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 6 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A fiabilidade mínima da avaliação genética 
dos touros de raças leiteiras para 
inseminação artificial deve ser, pelo 
menos, de 0,5, para as características 
quantidade de leite produzido, teor em 
matéria gorda e teor em proteínas, de 
acordo com as regras e normas 
estabelecidas pelo centro de referência da 
União Europeia pertinente, tal como 
previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR, relativas à 
avaliação das principais características de 
produção, tendo em conta todas as 
informações disponíveis no atinente aos 
descendentes e aos colaterais.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 6 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Os touros jovens avaliados 
genomicamente, sem registos de 
desempenho da descendência, devem ser 
considerados adequados para a 
inseminação artificial se a sua avaliação 
genómica estiver validada de acordo com 
as regras e normas estabelecidas pelo 
centro de referência da União Europeia 
pertinente, tal como previsto no artigo 31.º, 
n.º 1, em cooperação com o ICAR.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Avaliação genómica ou qualquer outro 
método, incluindo uma combinação de 
métodos, validados de acordo com as 
regras e normas estabelecidas pelo centro 
de referência da União Europeia pertinente, 
tal como previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 7 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

A fiabilidade mínima da avaliação genética 
dos touros de raças de aptidão «carne» para 
inseminação artificial deve ser, pelo 
menos, de 0,5, para as características 
aumento do peso vivo e desenvolvimento 
muscular (conformação muscular), em 
conformidade com as regras e normas 
estabelecidas pelo centro de referência da 
União Europeia pertinente, tal como 
previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR, relativas à 
avaliação das principais características de 
produção.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 1 - capítulo II – n.º 7 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

Sempre que forem calculados valores 
genéticos genómicos, esses valores devem 
ser validados para as características em 
causa de acordo com as regras e normas 
estabelecidas pelo centro de referência da 
União Europeia pertinente, tal como 
previsto no artigo 31.º, n.º 1, em 
cooperação com o ICAR.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 3 - capítulo I – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Devem especificar-se as características 
registadas em conformidade com os 
princípios acordados pelo ICAR, tais como 
a produção láctea, a composição do leite ou 
qualquer outro dado pertinente;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 3 - capítulo I – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) incidir sobre um período de tempo 
conforme às normas estabelecidas pelo 
ICAR para o registo da produtividade de 
animais leiteiros,

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. fr


