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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 71/34

SMĚRNICE RADY
ze dne 5. března 1990
o přijetí čistokrevných plemenných prasat do plemenitby
(90/118/EHS)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

jakémukoli zhoršení genofondu, zejména pokud jde o plemenné
kance, u kterých musí být zaručena genetická hodnota a vyloučeny dědičně podmíněné poruchy;

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,
s ohledem na směrnici Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata (1),
a zejména na článek 3 uvedené směrnice,
s ohledem na návrh Komise,
vzhledem k tomu, že cílem směrnice 88/661/EHS je zejména
postupná liberalizace obchodu s čistokrevnými plemennými prasaty uvnitř Společenství; že je za tímto účelem nutné provést
doplňkovou harmonizaci, především pokud jde o přijetí těchto
zvířat do plemenitby;
vzhledem k tomu, že ustanovení o přijetí do plemenitby se týkají
jak zvířat, tak i jejich spermatu, vajíček a embryí;
vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je vhodné zabránit tomu,
aby vnitrostátní předpisy o přijetí čistokrevných plemenných
kanců, jejich spermatu, vajíček a embryí do plemenitby nezakazovaly, neomezovaly nebo nebyly na překážku v obchodu uvnitř
Společenství; že se jedná o přirozenou plemenitbu nebo o umělé
oplodnění;
vzhledem k tomu, že čistokrevné plemenné prasnice, jejich vajíčka
a embrya by při plemenitbě neměly čelit žádnému zákazu, omezení nebo překážce;

vzhledem k tomu, že v této souvislosti je nezbytné rozlišovat
mezi přijetím k umělému oplodnění čistokrevných plemenných
kanců a jejich spermatu, kteří byli podrobeni všem úředně stanovenými testům určeným pro jejich plemeno v členském státě,
a mezi přijetím kanců a jejich spermatu, kteří byli přijati pouze za
účelem testování;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit postup pro řešení potíží,
zejména v případě potíží při vyhodnocování výsledků testování;

vzhledem k tomu, že předpis stanovující, že se spermatem, vajíčky
a embryi mohou zacházet pouze osoby úředně pověřené, poskytuje záruky pro dosažení stanoveného cíle;

vzhledem k tomu, že s ohledem na zvláštní podmínky ve Španělsku a v Portugalsku je nezbytné stanovit dodatečnou lhůtou pro
provedení této směrnice v těchto dvou členských státech,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
vzhledem k tomu, že umělé oplodnění představuje důležitou
techniku pro šíření nejlepších plemeníků, a přispívá tudíž k celkovému zlepšení chovu prasat; že je však vhodné zabránit
(1) Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 36.

Členské státy dbají na to, aby, aniž by byly dotčeny veterinární
předpisy, nedocházelo k zákazům, omezování nebo vzniku
překážek při:
— přijímání čistokrevných plemenných prasnic do plemenitby,
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— přijímání čistokrevných plemenných kanců do přirozené
plemenitby,
— používání vajíček a embryí čistokrevných plemenných
prasnic.
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Článek 3

Členské státy dbají na to, aby, aniž jsou dotčeny veterinární
předpisy, odběr, zpracování a uchovávání spermatu, vajíček
a embryí za účelem prodeje byly provedeny úředně schváleným
centrem nebo úředně schválenou osobou.

Článek 2
1. Členský stát nesmí zakázat, omezovat nebo vytvářet překážky:
— přijetí čistokrevných plemenných kanců k umělému oplodnění nebo použití jejich spermatu na svém území, pokud tato
zvířata byla přijata k umělému oplodnění v jiném členském
státě na základě kontroly užitkovosti a stanovení genetické
hodnoty v souladu s rozhodnutím Komise 89/507/EHS (1),
— přijetí čistokrevných plemenných kanců za účelem úředního
testování nebo použití jejich spermatu v množství nezbytném
pro provedení kontroly užitkovosti a stanovení jejich genetické hodnoty v souladu s rozhodnutím 89/507/EHS
prostřednictvím úředně schválených sdružení nebo organizací.

Článek 4
Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, Stálý zootechnický
výbor založený rozhodnutím 77/505/EHS (2) rozhoduje
v souladu s pravidly podle článku 11 směrnice 88/661/EHS (3).

Článek 5
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
1. ledna 1991. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Španělské království a Portugalská republika mají však k dispozici
dodatečnou lhůtou dvou let pro dosažení souladu s touto
směrnicí.

2. V případě, že by použití odstavce 1 vedlo ke sporům, zejména
pokud jde o vyhodnocení výsledků testů, mají hospodářské subjekty právo vyžádat si odborný posudek.

Tato směrnice je určena členským státům.

Na základě tohoto odborného posudku mohou být na žádost
členského státu přijata opatření postupem podle článku 4.

V Bruselu dne 5. března 1990.

Článek 6

Za Radu
předseda

3. Obecná prováděcí pravidla k odstavci 2 se případně stanoví
postupem podle článku 4.

(1) Úř. věst. L 247, 23.8.1989, s. 43.

J. WALSH

(2) Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 11.
(3) Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 36.

