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DECIZIA COMISIEI
din 10 mai 1990

privind stabilirea criteriilor de înscriere în registrele genealogice a animalelor din specia ovină și caprină,
reproducători de rasă pură

(90/255/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene,

având în vedere Directiva 89/361/CEE a Consiliului din 30 mai
1989 privind animalele din specia bovină și caprină,
reproducători de rasă pură (1), în special articolul 4, a doua liniuță,

întrucât în ansamblul statelor membre registrele genealogice sunt
ținute sau create fie de organizații sau asociații pentru creșterea
animalelor, fie de servicii oficiale;

întrucât, prin urmare, este necesară stabilirea criteriilor de înscri-
ere în registrele genealogice a animalelor din specia bovină și
caprină, reproducători de rasă pură;

întrucât condițiile precise de filiație și identificare trebuie să fie
îndeplinite înainte de înscrierea în registrul genealogic;

întrucât trebuie prevăzută împărțirea registrului genealogic în
diferite clase, astfel încât să nu se excludă anumite tipuri de
animale;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru a fi înscris în secțiunea principală a registrului genealogic
al rasei sale, animalul din specia ovină sau caprină, reproducător
de rasă pură, trebuie:

— să provină din părinți și bunici care sunt ei înșiși înscriși în
registrul genealogic al aceleiași rase;

— să fie identificat după naștere conform regulilor stabilite de
acest registru;

— să aibă o filiație stabilită în conformitate cu regulile registrului
menționat anterior.

Articolul 2

Secțiunea principală a registrului genealogic poate fi divizată în
mai multe clase, în funcție de caracteristicile animelelor; numai
animalele din speciile ovină și caprină, reproducători de rasă pură,
care întrunesc criteriile stabilite la articolul 1 pot fi înscrise
într-una dintre aceste clase.

Articolul 3

(1) O organizație sau asociație pentru creșterea animalelor care
ține un registru genealogic poate să decidă că o femelă care nu
întrunește criteriile prevăzute la articolul 1 poate fi înscrisă într-o
secțiune anexă a acestui registru. Această femelă trebuie să
întrunească următoarele cerințe:

— să fie identificată după naștere în conformitate cu regulile sta-
bilite de registrul genealogic;

— să fie declarată conformă cu standardul rasei;

— să întrunească cel puțin nivelul minim al caracteristicilor sta-
bilite de registrul genealogic.

(2) O femelă ale cărei mamă și bunică pe linie maternă sunt
înscrise în secțiunea anexă a registrului prevăzut la alineatul (1) și
ai cărei tată și doi bunici sunt înscriși în secțiunea principală a
registrului, în conformitate cu criteriile enunțate la articolul 1, este
considerată femelă de rasă pură și este înscrisă în secțiunea prin-
cipală a registrului în conformitate cu articolul 1.

(3) Cerințele menționate la a doua și a treia liniuță de la alinea-
tul (1) pot fi diferențiate în funcție de apartenența femelei respec-
tive la rasa în cauză, chiar dacă nu are origine cunoscută sau nu
provine dintr-un program de încrucișare aprobat de organizația
sau asociația pentru creșterea animalelor care ține registrul
genealogic.

Articolul 4

O organizație sau asociație pentru creșterea animalelor care ține
un registru genealogic poate hotărî că un mascul care nu întru-
nește criteriile prevăzute la articolul 1 poate fi înscris într-o sec-
țiune anexă a registrului în cauză cu condiția ca respectivul
mascul:

— să fie identificat după naștere în funcție de regulile stabilite de
registrul genealogic;

— să fie declarat conform cu standardul rasei;

— să se situeze cel puțin la nivelul minim al caracteristicilor sta-
bilite de registrul genealogic;

— să întrunească condițiile definite în anexă.

Articolul 5

În cazul în care un registru prevede mai multe clase, un animal din
specia ovină sau caprină, reproducător de rasă pură, provenind
dintr-un alt registru genealogic al aceleiași rase și care are(1) JO L 153, 6.6.1989, p. 30.
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caracteristici specifice care îl diferențiază de populația aceleiași
rase înscrise în registrul genealogic de destinație, trebuie înscris în
clasa din registru unde se încadrează în conformitate cu
caracteristicile sale.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 mai 1990.

Pentru Comisie

Ray MAC SHARRY

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

Condiții prevăzute la articolul 4 a patra liniuță

Masculul trebuie să aparțină unei rase ovine rustice care în principiu nu este destinată producției de lapte și nici uneia
dintre rasele următoare:

Alacarrena,
Appenninica,
Bergamasca,
Biellese,
Blackface,
Campanica,
Cheviot,
Churra Algarvia,
Churra de Terra Quente,
Dalesbred,
Dartmoor,
Derbyshire Gritstone,
Exmoor Horn,
Eppynt Hill in Beulah Speckled Face,
Galega Bragancana,
Gallega,
Gentile di Puglia,
Gotland,
Hardwick,
Lonk,
Merina,
Merino Beira Baixa,
Merino Branco,
Montesina,
North County Cheviot,
Ojalada,
Resa Aragonesa,
Ripollesa,
Ronaldsay,
Rough Fell,
Segurena,
Shetland,
Soay,
Sopravissana,
St Kilda,
Swaledale,
Talaverana,
Welsh Mountain.
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