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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s avelstekniska lagstiftning syftar till att främja den fria handeln inom EU och att 
underlätta importen av avelsdjur och avelsmaterial, samtidigt som man garanterar 
avelsprogrammen och bevarandeprogrammen för de genetiska resurser, alltså raser, som finns 
i Europa.

Uppfödning av produktionsdjur, särskilt sådana som har fastställda speciella genetiska 
särdrag, bidrar inte bara till ekonomisk och social utveckling i det område där uppfödningen 
sker, utan den utgör också en av pelarna för EU:s tryggade livsmedelsförsörjning.

Strävan efter konkurrenskraft, som bland annat gör det möjligt för de stora europeiska raserna 
att gå på export, får dock inte tillåtas äventyra de lokala raserna (vissa med mycket små 
populationer), som är en viktig del av den genetiska mångfalden i Europa. Föredraganden vill 
se till att denna balans säkerställs genom hela texten.

Kommissionen vill samla alla direktiven med avelstekniska bestämmelser för olika arter i en 
enda rättsakt, i form av föreliggande förordning, för att på så sätt åstadkomma en verklig inre 
marknad på det här området. Föredraganden ger sitt stöd till denna ansats, men vissa 
bestämmelser måste ändå justeras mot bakgrund av det mål som anges i föregående stycke.

Till exempel saknas begreppen ”ras”, ”avelsprogram”, ”bevarandeprogram” och ”äventyra 
bevarandet av eller den genetiska mångfalden hos en ras”, som ändå är nyckelbegrepp för 
tolkningen av föreliggande förordning. Föredraganden vill införa dem i förslaget till 
betänkande.

Artiklarna 5 och 9, som särskilt handlar om bevarande av den biologiska mångfalden, har 
dessutom byggts ut för att ta hänsyn till alla de situationer som kan äventyra en lokal ras i 
Europa.

Föredraganden anser också att hästdjur inte kan behandlas inom ramen för föreliggande 
förordning på samma sätt som de andra arterna, på grund av deras speciella stamböcker. Sätet 
för deras organisation ligger visserligen i EU, men de stora hästraserna organiseras på det 
internationella planet, något som inte bör ifrågasättas. Europa är idag världsledande på 
produktion av hästdjur. Man bör bevara mångfalden och den kvalitet som garanteras genom 
stamböckerna.

Slutligen vill föredraganden framhålla det viktiga arbete som görs av ICAR (Internationella 
kommittén för djurregistrering) vad gäller identifieringsmetoder, regler för individprövning 
och avelsvärdering av produktionsdjur. ICAR bör uttryckligen pekas ut som referensorgan vid 
utarbetandet avelsteknisk lagstiftning, för sina kompetensområden.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avel med husdjur av nötkreatur, svin, 
får, get och hästdjur, och i mindre 
utsträckning med andra djurarter, är en 
viktig del av unionens jordbruk och en 
inkomstkälla för lantbrukarna. Avel med 
dessa djurarter främjas bäst om renrasiga 
avelsdjur eller hybridavelssvin med 
dokumenterat högt avelsvärde används.

(1) Avel med produktionsdjur av 
nötkreatur, svin, får, get och hästdjur, och i 
mindre utsträckning med andra djurarter, är 
en strategiskt viktig del av unionens 
jordbruk i ekonomiska och sociala termer.
Denna jordbruksverksamhet bidrar till att 
trygga unionens livsmedelsförsörjning 
och är en inkomstkälla för lantbrukarna.
Avel med dessa djurarter främjas bäst om 
renrasiga avelsdjur eller hybridavelssvin 
med dokumenterat högt avelsvärde 
används.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Strävan efter konkurrenskraft får 
dock inte leda till att vissa raser, vars 
särdrag är anpassade till särskilda 
biofysiska kontexter, försvinner. Om man 
inte upprätthåller tillräckligt stora 
populationer kan lokala raser hotas, vilket 
skulle innebära en förlust av den 
genetiska mångfalden.

Or. fr
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Begreppet ras bör dock kvarstå som 
ett odefinierat rättsligt begrepp så att 
rasföreningar kan beskriva en grupp av 
djur som genetiskt är tillräckligt enhetliga 
och som de anser skiljer sig från andra 
djur av samma ras och föra in dem med 
uppgift om deras kända härstamning i 
stamböcker i syfte att reproducera deras 
ärvda egenskaper genom reproduktion, 
utbyte och urval inom ramen för ett 
fastställt avelsprogram.

utgår 

Or. fr

Motivering

Begreppet ”ras” förekommer genom hela förordningen men saknar definition. Med 
hänvisning till rättslig förutsebarhet föreslår föredraganden en definition. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kvaliteten på de tjänster som 
rasföreningar och avelsverksamheter 
tillhandahåller och det sätt på vilket de 
bedömer och klassificerar djur påverkar 
avelsdjurens värde på marknaden.
Följaktligen bör det fastställas 
bestämmelser om erkännande av 
rasföreningar och avelsverksamheter enligt 
harmoniserade unionskriterier och om 
medlemsstaternas behöriga myndigheters 
tillsyn av dem i syfte att säkerställa att de 
fastställda bestämmelserna inte ger upphov 
till skillnader mellan avelsprogram och 
avelsstandarder, vilket kan orsaka tekniska 

(16) Kvaliteten på de tjänster som 
rasföreningar och avelsverksamheter 
tillhandahåller och det sätt på vilket de 
bedömer och klassificerar djur är 
avgörande för resultatet av djurets 
individprövning och påverkar avelsdjurens 
värde på marknaden. Följaktligen bör det 
fastställas bestämmelser om erkännande av 
rasföreningar och avelsverksamheter enligt 
harmoniserade unionskriterier och om 
medlemsstaternas behöriga myndigheters 
tillsyn av dem i syfte att säkerställa att de 
fastställda bestämmelserna inte ger upphov 
till skillnader mellan avelsprogram och 
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hinder för handeln inom unionen. avelsstandarder, vilket kan orsaka tekniska 
hinder för handeln inom unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Individprövning och avelsvärdering 
får genomföras av de institutioner som har 
utsetts av rasföreningen eller 
avelsverksamheten. De utsedda 
institutionerna ska samarbeta med de 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
utsetts av kommissionen. Kommissionen 
bör därför ges befogenhet att genom 
genomförandeakter utse Europeiska 
unionens referenscentrum och att anta 
delegerade akter där dessa 
referenscentrums uppgifter beskrivs, vid 
behov genom ändring av bilaga IV. Dessa 
referenscentrum har rätt till unionsstöd i 
enlighet med rådets beslut 2009/470/EG av 
den 25 maj 2009 om utgifter inom 
veterinärområdet15. När det gäller den 
individprövning och avelsvärdering av 
renrasiga avelsdjur av nötkreatur som en 
rasförening genomför ges för närvarande 
stöd av Interbull Centre som är det 
referensorgan i Europeiska unionen som 
utsetts genom rådets beslut 96/463/EG av 
den 23 juli 1996 om att utse ett 
referensorgan som skall ansvara för 
samarbetet vid harmoniseringen av 
provningsmetoderna och bedömningen av 
resultaten hos renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur16.

(34) Individprövning och avelsvärdering 
får genomföras av de institutioner som har 
utsetts av rasföreningen eller 
avelsverksamheten. De utsedda 
institutionerna ska samarbeta med de 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
utsetts av kommissionen. Kommissionen 
bör därför ges befogenhet att genom 
genomförandeakter utse Europeiska 
unionens referenscentrum och att anta 
delegerade akter där dessa 
referenscentrums uppgifter beskrivs, vid 
behov genom ändring av bilaga IV. Dessa 
referenscentrum har rätt till unionsstöd i 
enlighet med rådets beslut 2009/470/EG av 
den 25 maj 2009 om utgifter inom 
veterinärområdet15. När det gäller den 
individprövning och avelsvärdering av 
renrasiga avelsdjur av nötkreatur som en 
rasförening genomför ges för närvarande 
stöd av Interbull Centre, Internationella
kommittén för djurregistrering (ICAR),
som är det referensorgan i Europeiska 
unionen som utsetts genom rådets beslut 
96/463/EG av den 23 juli 1996 om att utse 
ett referensorgan som skall ansvara för 
samarbetet vid harmoniseringen av 
provningsmetoderna och bedömningen av 
resultaten hos renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur16.

__________________ __________________
15 EUT L 155, 18.6.2009, s. 30. 15 EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.
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16 EGT L 192, 2.8.1996, s. 19. 16 EGT L 192, 2.8.1996, s. 19.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – led i 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) nötkreatur (Bos taurus och Bubalus 
bubalis), svin (Sus scrofa), får (Ovis aries) 
eller get (Capra hircus),

i) nötkreatur (Bos ssp. och Bubalus 
bubalis), svin (Sus scrofa), får (Ovis aries) 
eller get (Capra hircus),

Or. fr

Motivering

För att inkludera zebun, som förekommer och avlas i de yttersta randområdena, i 
förordningens tillämpningsområde föreslås benämningen Bos ssp.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ras: en grupp djur som har tillräckligt 
många gemensamma drag för att kunna 
betraktas som homogen av en eller flera 
grupper av uppfödare som har en 
överenskommelse om hur förnyande av 
avelsdjursbeståndet och handeln med 
detta ska organiseras, även 
internationellt.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”ras” förekommer genom hela förordningen men saknar definition. Med 
hänvisning till rättslig förutsebarhet föreslår föredraganden en definition. 
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) avelsprogram: process som drivs i 
enlighet med denna förordning för 
förbättring av djurgenetiken och som 
omfattar alla nedanstående aktiviteter:

– fastställande av avelsmål, kriterier och 
populationer att bedömas,

– urval eller uppfödning av avelsdjur för 
spridning,

– organisation av system för insamling 
och hantering av uppgifter, genom alla 
lämpliga metoder, i syfte att göra en 
avelsvärdering av djuren,

– organisation av spridning av avelsdjur, 
på grundval av deras 
avelsvärderingsresultat.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”avelsprogram” förekommer genom hela förordningen men saknar definition. Med 
hänvisning till rättslig förutsebarhet föreslår föredraganden en definition. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) bevarandeprogram: program som 
syftar till att bevara det genetiska arvet 
hos en population eller en ras genom att 
vidta lämpliga åtgärder in situ (på levande 
djur) eller ex situ (bevarande av 
förökningsmaterial eller vävnader).

Or. fr
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fc (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) äventyra bevarandet av eller den 
genetiska mångfalden hos en ras: 
fenomen varigenom erkännandet av en ny 
rasförening eller godkännandet av ett nytt 
avelsprogram för en och samma ras leder 
till att förvaltningen av det genetiska arvet 
hos denna ras äventyras, dels på grund av 
bristande samordning av 
djurförvaltningen mellan de olika 
erkända rasföreningarna för samma ras, 
dels på grund av bristande utbyte av 
information mellan de erkända 
rasföreningarna, vilket leder till 
effektivitetsförlust vad gäller förväntade 
genetiska framsteg, begränsning av inavel 
och hantering av genetiskt orsakade 
anomalier.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”äventyra bevarandet av eller den genetiska mångfalden hos en ras” förekommer 
genom hela förordningen men saknar definition. Med hänvisning till rättslig förutsebarhet 
föreslår föredraganden en definition. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i – led ii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den art som avses i led a ii 
härstammande från föräldrar som är 
införda i huvudavsnittet i en stambok för 
samma ras och som självt är infört eller 
registrerat och berättigat att föras in i 
huvudavsnittet i en sådan stambok i 

ii) den art som avses i led a ii 
härstammande från föräldrar som är 
införda i huvudavsnittet i en stambok för 
samma ras och som självt är infört eller 
registrerat och berättigat att föras in i 
huvudavsnittet i en sådan stambok, 
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enlighet med artikel 19, inklusive valacker, i enlighet med 
artikel 19,

Or. fr

Motivering

Kommissionens definition, som enbart omfattar avelsdjur, är inte förenlig med särdragen för 
häststamböcker, i vilka djuren införs vid födseln, oberoende av om de kommer att användas 
för avel eller inte i framtiden. Detta gäller särskilt valacker och deras status som ”registrerat 
hästdjur”.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) förtjänst: en kvantifierbar ärftlig 
egenskap hos ett avelsdjur.

o) förtjänst: bedömning av hur ett djurs 
genotyp påverkar en viss egenskap som 
djuret kan föra vidare till sin avkomma.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 4.2 b får 
den behöriga myndigheten neka 
erkännandet av en rasförening som 
uppfyller kraven i del 1 i bilaga I om 
rasföreningens avelsprogram skulle 
äventyra bevarandet av eller den genetiska 
mångfalden hos renrasiga avelsdjur som är 
införda eller registrerade och berättigade 
att föras in i den stambok som upprättats 
för den rasen av en rasförening som redan 
erkänts i medlemsstaten.

1. Genom undantag från artikel 4.2 b får 
den behöriga myndigheten neka 
erkännandet av en rasförening som 
uppfyller kraven i del 1 i bilaga I om 
rasföreningens avelsprogram skulle

– äventyra bevarandet av eller den 
genetiska mångfalden hos renrasiga 
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avelsdjur som är införda eller registrerade 
och berättigade att föras in i den stambok 
som upprättats för den rasen av en 
rasförening som redan erkänts i 
medlemsstaten, eller

– skada ett förbättrings- eller 
avelsprogram som redan bedrivs av en 
erkänd rasförening för samma ras, eller

– äventyra målen beträffande bevarande 
av den biologiska mångfalden i 
Nagoyaprotokollet och i konventionen om 
biologisk mångfald, eller

– äventyra ett godkänt avelsprogram, vad 
gäller hästraser.

Or. fr

Motivering

Man bör fylla ut bestämmelserna om när erkännandet av en rasförening kan nekas, i syfte att 
undvika att det uppstår flera rasföreningar för samma ras på ett och samma territorium, 
vilket skulle leda till förvirring för användarna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De eventuella störningar och den 
försvagning som skulle orsakas genom 
erkännandet av en förening som omfattar 
samma avelsdjur som en redan erkänd 
rasförening.

Or. fr
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndighet som avses i 
artikel 4 får ge rasföreningar och 
avelsverksamheter tillåtelse att lägga ut 
den tekniska förvaltningen av stamboken 
eller registret och andra specifika delar av 
avelsprogrammet på en tredje part, 
förutsatt att

2. Rasföreningar och avelsverksamheter 
får lägga ut den tekniska förvaltningen av 
stamboken eller registret och andra 
specifika delar av avelsprogrammet på en 
tredje part, förutsatt att

Or. fr

Motivering

Rasföreningar bör själva få fatta beslut om att lägga ut den tekniska förvaltningen av 
stamboken eller registret och andra specifika delar av avelsprogrammet på en tredje part. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de väljer att använda sig av den 
möjlighet som avses i första stycket ska 
rasföreningarna och avelsverksamheterna 
underrätta den behöriga myndigheten om 
detta.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter enligt artikel 71 med 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 med 
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avseende på ändringar av de krav för 
godkännande av avelsprogram som anges i 
del 2 i bilaga I och när det gäller renrasiga 
hästdjur i del 3 i bilaga I för att beakta de 
olika avelsprogram som rasföreningar och 
avelsverksamheter genomför.

avseende på precisering av de krav för 
godkännande av avelsprogram som anges i 
del 2 i bilaga I och när det gäller renrasiga 
hästdjur i del 3 i bilaga I för att beakta de 
olika avelsprogram som rasföreningar och 
avelsverksamheter genomför.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förse den behöriga myndighet som avses 
i led a både med anmälan och med en 
kopia av den ansökan om godkännande av 
avelsprogram enligt artikel 8.1.

b) förse den behöriga myndighet som avses 
i led a både med anmälan och med en 
kopia av ansökan om godkännande av 
avelsprogram enligt artikel 8.1, på det 
nationella språk som används av den 
behöriga myndighet som avses i led a.

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godkännandet av ytterligare ett 
avelsprogram skulle fragmentera den 
medlemsstatens population av renrasiga 
avelsdjur i en sådan utsträckning att det 
skulle äventyra rasens bevarande eller 
genetiska mångfald.

b) godkännandet av ytterligare ett 
avelsprogram skulle fragmentera den 
medlemsstatens population av renrasiga 
avelsdjur i en sådan utsträckning att det 
skulle äventyra rasens bevarande eller 
genetiska mångfald, eller om programmet 
skulle leda till en inriktning som skiljer 
sig från eller inte är förenlig med de 
särdrag som fastställts för denna ras i 
denna medlemsstat.

Or. fr
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Motivering

Man bör se till att avelsprogrammen är inbördes förenliga om det finns flera för samma ras. 
Om så inte görs äventyras homogeniteten hos djuren av denna ras och de avelsmål som 
fastställts av uppfödarna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 med 
avseende på ändringar av de villkoren för 
registrering av djur i bilagorna till 
stamböcker i del 1 kapitel III i bilaga II.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 71 med 
avseende på precisering av villkoren för 
registrering av djur i bilagorna till 
stamböcker i del 1 kapitel III i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rasföreningar får inte på andra 
avelstekniska eller genealogiska grunder än 
de som följer av tillämpningen av 
artikel 19 utesluta att de renrasiga 
avelsdjur som är införda i huvudavsnittet i 
deras stambok används för avel med 
följande reproduktionstekniker:

1. Rasföreningar får inte på andra 
avelstekniska eller genealogiska grunder än 
de som följer av tillämpningen av 
artiklarna 19 och 27 utesluta att de 
renrasiga avelsdjur som är införda i 
huvudavsnittet i deras stambok används för 
avel med följande reproduktionstekniker:

Or. fr
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Som undantag till punkt 1 kan 
rasföreningar för hästdjur, om så behövs 
för deras avelsprogram och bevarandet av 
den genetiska mångfalden inom en och 
samma ras, begränsa eller förbjuda 
godkännande av användningen av 
avelsdjur och deras avelsmaterial, i 
enlighet med deras reproduktionssätt, 
samt användningen av naturliga eller 
artificiella (artificiell insemination och 
in vivo- eller in vitro-produktion av 
embryon) reproduktionstekniker på 
renrasiga avelsdjur som är införda i 
huvudavsnittet i deras stambok.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna i artikel 21.1 antyder att artificiell inseminering bara kan förbjudas på vissa 
grunder som rör individprövning och avelsvärdering. För hästdjur måste den här 
förordningen ge möjlighet för rasföreningen att välja reproduktionsmetod inom 
avelsprogrammet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rasföreningar ska kräva att renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur och renrasiga 
avelsdjur av hankön av mjölkraser av får 
och get identifieras genom 
blodgruppsanalys eller genom en annan 
lämplig metod med minst samma grad av 
säkerhet när de används för

1. Rasföreningar ska kräva att renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur, får och get 
identifieras genom blodgruppsanalys, 
genom enbaspolymorfi- (SNP) och 
mikrosatellitanalyser eller genom en 
annan lämplig metod med minst samma 
grad av säkerhet när de används för

Or. fr



PE541.295v01-00 16/25 PA\1037651SV.doc

SV

Motivering

SNP- och mikrosatellitanalyser måste också nämnas som referensmetoder.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens ska införliva nya metoder 
för verifiering av identitet som utvecklats 
på grundval av det arbete som görs i 
ICAR och International Society of Animal 
Genetics (internationella sällskapet för 
djurgenetik, ISAG).

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det i ett avelsprogram som godkänts 
i enlighet med artikel 8.1 eller 9 krävs 
individprövning och avelsvärdering för 
klassificeringen av renrasiga avelsdjur av 
hästdjur i stamböcker och för godkännande 
för avel med avelsdjur av hankön av 
hästdjur och sädesvätska från dem, ska 
rasföreningar se till att sådan 
individprövning och avelsvärdering 
genomförs i enlighet med de bestämmelser 
som anges i följande delar av bilaga I:

2. Om det i ett avelsprogram som godkänts 
i enlighet med artikel 8.1 eller 9 krävs 
individprövning och avelsvärdering för 
klassificeringen av renrasiga avelsdjur av 
hästdjur i stamböcker och för godkännande 
för avel med avelsdjur och avelsmaterial 
från dem, ska rasföreningar se till att sådan 
individprövning och avelsvärdering 
genomförs i enlighet med de bestämmelser 
som anges i följande delar av bilaga I:

Or. fr

Motivering

Möjligheten att genomföra individprövning och avelsvärdering för godkännande för avel 
måste även gälla för ston. Denna urvalsmetod grundläggande i vissa rasföreningar.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av det yttrande av en 
oberoende expert som avses i artikel 13.1 a 
får kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa enhetliga 
bestämmelser för individprövning och 
avelsvärdering samt för tolkningen av 
resultaten från dessa.

2. Mot bakgrund av det yttrande av en 
oberoende expert som avses i artikel 13.1 a 
får kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa enhetliga 
bestämmelser för individprövning och 
avelsvärdering samt för tolkningen av 
resultaten från dessa, på grundval av det 
arbete som görs i ICAR.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska vara rättsligt och ekonomiskt 
oberoende av den behöriga myndigheten.

2. Den ska vara rättsligt och ekonomiskt 
oberoende av den behöriga myndigheten; 
principen om ekonomiskt oberoende ska 
dock inte påverka möjligheten för 
offentliga myndigheter att anslå offentliga 
medel till den, i enlighet med 
unionsrätten.

Or. fr

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga II – Del 1 – Kapitel I – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) i artikel 2 i i när det gäller renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur (Bos taurus och 
Bubalus bubalis), svin (Sus scrofa), får 

i) i artikel 2 i i när det gäller renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur (Bos ssp. och 
Bubalus bubalis), svin (Sus scrofa), får 
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(Ovis aries) och get (Capra hircus), (Ovis aries) och get (Capra hircus),

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga II – Del 1 – Kapitel I – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i artikel 2 i ii när det gäller renrasiga 
avelsdjur av hästdjur (Equus caballus och 
Equus asinus),

ii) i artikel 2 i ii när det gäller renrasiga 
avelsdjur av hästdjur (Equus caballus och 
Equus asinus), och om båda föräldrarna 
är införda i huvudavsnittet i stamboken 
samt är godkända för avel av 
rasföreningen,

Or. fr

Motivering

Det förfarande som genomförs innan en hingst eller ett sto förs in (eller inte) i en stambok 
omfattar kontroller av bland annat hästdjurets avelstekniska nivå och ingår i en 
urvalsprocess som omfattar mer än härstamning.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga II – Del 1 – Kapitel I – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De har fått sin härstamning fastställd i 
enlighet med de regler som anges i 
stamboken i enlighet med det 
avelsprogram som godkänts i enlighet 
med artikel 8.1 eller 9.

b) De har fått sin härstamning fastställd i 
enlighet med de regler som anges i 
stamboken.

Or. fr

Motivering

Förvaltningen av härstamning regleras i stamboken och inte genom avelsprogrammet.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rasföreningar ska utföra individprövning 
för att bestämma avelsvärdet hos renrasiga 
avelsdjur av nötkreatur med hjälp av en 
eller en kombination av de metoder som 
fastställs i detta kapitel.

Rasföreningar ska utföra, eller låta utföra,
individprövning för att bestämma 
avelsvärdet hos renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur med hjälp av en eller en 
kombination av de metoder som fastställs i 
detta kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel I – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Individprövningen ska följa de regler och 
normer som fastställs av det relevanta 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete med 
Internationella kommittén för 
djurregistrering (International Committee 
for Animal Recording, ICAR).

Individprövningen ska följa de regler och 
normer som fastställs av det relevanta 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete med 
ICAR.

Or. fr

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel I – Avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rasföreningar ska registrera 
mjölkavkastningsdata enligt de regler och 
normer som fastställs av det relevanta 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete med 

(Berör inte den svenska versionen.)
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ICAR.

Or. fr

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel I – Avsnitt 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I avelsvärderingen får uppgifter om 
temperament, morfologisk bedömning och 
sjukdomsresistens endast inkluderas om de 
fåtts fram genom ett registreringssystem 
som godkänts av den institution som utses i 
enlighet med artikel 29.1.

2. I avelsvärderingen får uppgifter om 
temperament, morfologisk bedömning och 
sjukdomsresistens, eller varje annan ny 
egenskap, endast inkluderas om de fåtts 
fram genom ett registreringssystem som 
godkänts av den institution som utses i 
enlighet med artikel 29.1.

Or. fr

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – Avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avelsdjurs avelsvärde ska beräknas på 
grundval av resultaten av 
individprövningen av det enskilda djuret 
eller dess släktingar och förtroendet för ett 
sådant avelsvärde får förbättras genom 
användning av genomisk information 
eller en annan metod som validerats av det 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
avses i artikel 31.1.

Ett avelsdjurs avelsvärde ska beräknas på 
grundval av uppgifter som är kopplade till 
genomet och/eller resultaten av 
individprövningen av det enskilda djuret 
och/eller dess släktingar och/eller varje 
annan informationskälla som validerats 
av det referenscentrum i Europeiska 
unionen som avses i artikel 31.1.

Or. fr

Motivering

De bestämmelser som kommissionen föreslår skulle kunna tolkas som ett förbud mot 
godkännande för avel av unga tjurar som inte har kalvar av honkön i produktion, som på 
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franska kallas "genomiska" (génomiques). Här handlar det dock om att skapa säkra villkor 
för utsläppandet på marknaden av sädesvätska som kommer från tjurar som har genomgått 
en genomisk avelsvärdering.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De statistiska metoder som används vid 
avelsvärderingen ska följa de regler och 
normer som fastställs av det relevanta
referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete med 
ICAR, och de ska säkerställa att 
avelsvärderingen inte påverkas av de 
huvudsakliga miljöfaktorerna och 
datastrukturen.

3. Det åvilar rasföreningen att garantera 
neutralitet beträffande de huvudsakliga 
miljöfaktorerna och datastrukturen. 
Rasföreningen kan vända sig till det
referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1 om den vill dra 
nytta av att de egna statistiska metoderna 
för avelsvärdering följer de normer och 
regler som fastställts och erkänts 
internationellt. Om en värdering ska 
genomföras är referenscentrumet bundet 
av sekretessplikt beträffande uppgifter 
som rasföreningen översänder.

Or. fr

Motivering

Den skyldighet som kommissionen vill införa skulle kunna vara till hinder för innovation på 
området för avelsvärdering och den skulle i förekommande fall kunna påverka 
affärshemligheten för en rasförening som utvecklar innovativa statistiska metoder. 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avelsvärderingens tillförlitlighet ska mätas 
som determinationskoefficienten i enlighet 
med de regler och normer som fastställs av 
det relevanta referenscentrum i Europeiska 
unionen som föreskrivs i artikel 31.1, i 
samarbete med ICAR. När avelsvärdena 
offentliggörs ska såväl tillförlitligheten 

(Berör inte den svenska versionen.)
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som datum för avelsvärderingen redovisas.

Or. fr

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tjurar som är avsedda för artificiell 
insemination, med undantag av tjurar av 
utrotningshotade arter, ska avelsvärderas 
med avseende på de obligatoriska 
egenskaper som anges i punkt 6 eller 7.
Rasföreningen ska offentliggöra dessa 
avelsvärden.

5. Tjurar som är avsedda för artificiell 
insemination, med undantag av tjurar av 
utrotningshotade arter, ska avelsvärderas 
åtminstone med avseende på de 
obligatoriska egenskaper som anges i punkt 
6 eller 7. Rasföreningen ska offentliggöra 
alla dessa avelsvärden.

Rasföreningen ska även offentliggöra 
andra tillgängliga avelsvärden för tjurar 
avsedda för artificiell insemination.

Rasföreningen ska även offentliggöra 
existerande avelsvärden för tjurar avsedda 
för naturlig betäckning, samt för djur av 
honkön.

Or. fr

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 6 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid avelsvärderingen av tjurar av 
mjölkraser avsedda för artificiell 
insemination ska den lägsta 
tillförlitligheten vara minst 0,5 för 
egenskaperna mjölkavkastning samt mängd 
smörfett och protein enligt de regler och 
normer för utvärdering av de huvudsakliga 
produktionsegenskaperna som fastställs av 
det relevanta referenscentrum i Europeiska 
unionen som föreskrivs i artikel 31.1, i 
samarbete med ICAR, med beaktande av 
alla tillgängliga uppgifter om avkommor 

(Berör inte den svenska versionen.)
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och släktingar i sidled.

Or. fr

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 6 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomiskt avelsvärderade unga tjurar, utan 
avkomma, ska anses vara lämpliga för 
artificiell insemination om deras 
genomiska avelsvärdering är validerad i 
enlighet med regler och normer som 
fastställs av det relevanta referenscentrum i 
Europeiska unionen som föreskrivs i 
artikel 31.1, i samarbete med ICAR.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 7 – stycke 1 – led e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Genomisk avelsvärdering eller någon 
annan metod, inklusive en kombination av 
dessa metoder, som validerats i enlighet 
med de regler och normer som fastställs av 
det relevanta referenscentrum i Europeiska 
unionen som föreskrivs i artikel 31.1, i 
samarbete med ICAR.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 7 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid avelsvärderingen av tjurar av köttraser 
avsedda för artificiell insemination ska den 
lägsta tillförlitligheten vara minst 0,5 för 
egenskaperna ökning i levande vikt och 
köttansättning (slaktkroppskonformation) 
enligt de regler och normer för utvärdering 
av de huvudsakliga 
produktionsegenskaperna som fastställs av 
det relevanta referenscentrum i Europeiska 
unionen som föreskrivs i artikel 31.1, i 
samarbete med ICAR.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 1 – Kapitel II – punkt 7 – stycke 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om genomiska avelsvärden beräknas ska 
dessa värden valideras för de berörda 
egenskaperna enligt de regler och normer 
som fastställs av det relevanta 
referenscentrum i Europeiska unionen som 
föreskrivs i artikel 31.1, i samarbete med 
ICAR.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 3 – Kapitel I – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De egenskaper som registreras enligt de 
principer som fastställts av ICAR ska 
anges, t.ex. mjölkavkastning, 
mjölksammansättning eller andra relevanta 
data.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga III – Del 3 – Kapitel I – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) avse en tidsperiod som överensstämmer 
med den norm som fastställts av ICAR för 
registrering av mjölkboskaps produktivitet,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr


