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DIRECTIVA CONSILIULUI
din 30 mai 1989

privind animalele din speciile ovină și caprină reproducătoare de rasă pură

(89/361/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât creșterea și obținerea de animale din speciile ovină și
caprină ocupă un loc important în agricultura Comunității; întru-
cât aceste activități pot constitui o sursă de venit pentru o parte a
populației agricole;

întrucât este necesar să se încurajeze obținerea de animale din spe-
ciile ovină și caprină și întrucât rezultatele satisfăcătoare din acest
domeniu depind în mare măsură de utilizarea unor animale de
rasă pură;

întrucât există neconcordanțe în ceea ce privește înscrierea în
fișele genealogice; întrucât aceste neconcordanțe constituie un
obstacol în calea schimburilor intracomunitare; întrucât
liberalizarea completă a schimburilor presupune o armonizare
ulterioară, în special în ceea ce privește înscrierea în fișele genea-
logice;

întrucât, pentru a elimina aceste neconcordanțe și a contribui
astfel la creșterea productivității agricole în sectorul respectiv, este
necesară liberalizarea schimburilor intracomunitare;

întrucât statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a solicita
prezentarea unor certificate întocmite în conformitate cu o pro-
cedură comunitară;

întrucât este necesar să se prevadă că importurile de ovine și
caprine reproducătoare de rasă pură provenind din țări terțe nu
pot fi efectuate în condiții mai puțin severe decât cele aplicate în
cadrul Comunității;

întrucât este necesar să se adopte măsuri de punere în aplicare în
anumite domenii cu caracter tehnic; întrucât, pentru punerea în
aplicare a măsurilor preconizate, este necesar să se prevadă o pro-
cedură de instituire a unei cooperări strânse între statele membre
și Comisie în cadrul Comitetului permanent zootehnic,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1) Prezenta directivă se referă la problemele zootehnice care pot
să apară în cadrul schimburilor intracomunitare cu animale din
speciile ovină și caprină reproducătoare de rasă pură și cu
materialul seminal, ovulele și embrionii acestora.

(2) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor comunitare rele-
vante, normele de sănătate animală privind schimburile intraco-
munitare țin de legislația națională, cu respectarea normelor
generale din tratat.

Articolul 2

În sensul prezentei directive, se înțelege prin:

(a) „ovine sau caprine reproducătoare de rasă pură”: orice animal
din specia ovină sau caprină al cărui părinți și bunici sunt
înscriși sau înregistrați într-o fișă genealogică a aceleiași rase
și care este înscris sau înregistrat la rândul lui și eligibil pentru
a fi înscris în acea fișă genealogică;

(b) „fișă genealogică”: orice fișă, registru, dosar sau suport infor-
matic:

— care este ținut fie de o organizație sau o asociație a
crescătorilor autorizată oficial de statul membru în care
este constituită această organizație sau asociație, fie de un
serviciu oficial din statul membru în cauză și

— în care sunt înscrise sau înregistrate ovinele și caprinele
reproducătoare de rasă pură dintr-o rasă dată, cu mențio-
narea ascendenților lor.

Articolul 3

(1) Statele membre nu pot interzice, limita sau împiedica din
motive zootehnice:

— schimburile intracomunitare cu ovine și caprine reproducă-
toare de rasă pură, precum și cu materialul seminal, ovulele și
embrionii acestora;

— autorizația oficială a organizațiilor sau asociațiilor de
crescători care țin sau realizează fișe genealogice în
conformitate cu articolul 4.

(2) Cu toate acestea, statele membre pot menține dispozițiile
naționale care sunt în conformitate cu normele generale din tratat
până la intrarea în vigoare a deciziilor comunitare prevăzute la
articolele 4 și 6.

Articolul 4

Comisia stabilește, înainte de 1 ianuarie 1991, în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 8:

— criteriile de autorizare a organizațiilor și asociațiilor de
crescători care țin sau realizează fișe genealogice;
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— criteriile de înscriere sau înregistrare în fișele genealogice;

— metode de monitorizare a realizării și evaluării valorii gene-
tice a ovinelor și caprinelor reproducătoare de rasă pură;

— criteriile de admitere a unui animal reproducător pentru repro-
ducere și pentru utilizarea materialului seminal, a ovulelor sau
embrionilor acestuia.

Articolul 5

Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu
privire la autorizațiile eliberate organizațiilor și asociațiilor de
crescători care țin sau realizează fișele genealogice și care
îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu articolul 4 prima
liniuță.

Articolul 6

Statele membre pot solicita ca ovinele și caprinele reproducătoare
de rasă pură și materialul seminal, ovulele și embrionii acestora să
fie însoțite în momentul comercializării de un certificat zootehnic
în conformitate cu un model stabilit de Comisie în conformitate
cu procedura prevăzută la articolul 8.

Articolul 7

Până la punerea în aplicare a unei norme comunitare în materie,
condițiile zootehnice aplicabile importurilor de ovine sau caprine

reproducătoare de rasă pură și de material seminal, ovule și
embrioni ai acestora din terțe țări nu trebuie să fie mai favorabile
decât cele care reglementează schimburile intracomunitare.

Articolul 8

În cazul în care se face trimitere la procedura definită la prezentul
articol, Comitetul permanent zootehnic instituit prin Decizia
77/505/CEE (1) deliberează în conformitate cu normele stabilite la
articolul 11 din Directiva 88/661/CEE (2).

Articolul 9

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive
până la 1 ianuarie 1991. Statele membre informează de îndată
Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 10

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ROMERO HERRERA
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