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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαΐου 1989
που αφορά τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής
(89/361/ΕΟΚ)
(EE L 153 της 6.6.1989, σ. 30)
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαΐου 1989
που αφορά τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς
φυλής
(89/361/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:
ότι η εκτροφή και παραγωγή αιγοειδών και προβατοειδών κατέχουν
σημαντική θέση στη γεωργία της Κοινότητας· ότι οι δραστηριότητες
αυτές μπορούν να αποτελέσουν πηγή εσόδων για ένα μέρος του γεωργικού πληθυσμού·
ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η παραγωγή αιγοειδών και προβατοειδών
και ότι η ποιότητα των αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη χρησιμοποίηση ζώων καθαράς φυλής·
ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την εγγραφή στα γενεαλογικά
βιβλία· ότι οι διαφορές αυτές αποτελούν εμπόδιο στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές· ότι η πλήρης απελευθέρωση των συναλλαγών απαιτεί
μεταγενέστερη εναρμόνιση ιδίως όσον αφορά την εγγραφή στα γενεαλογικά βιβλία·
ότι, για να εξαλειφθούν οι διαφορές αυτές και να ενθαρρυνθεί κατ'
αυτόν τον τρόπο η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας στον
σχετικό τομέα, θα πρέπει να ελευθερωθούν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές·
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν την
παρουσίαση πιστοποιητικών που καταρτίζονται σύμφωνα με κοινοτική
διαδικασία·
ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγές αιγοειδών και προβατοειδών αναπαραγωγής καθαράς φυλής προέλευσης τρίτων χωρών δεν μπορούν να πραγματοποιούνται κάτω από όρους λιγότερο αυστηρούς από
εκείνους που εφαρμόζονται στην Κοινότητα·
ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εφαρμογής σε ορισμένους τομείς
τεχνικού χαρακτήρα· ότι για να εφαρμοστούν τα μέτρα που πρόκειται
να ληφθούν θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για την καθιέρωση
στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα
πλαίσια της Μόνιμης Ζωοτεχνικής Επιτροπής,
(1) ΕΕ αριθ. C 348 της 23.12.1987, σ. 6.
(2) ΕΕ αριθ. C 94 της 11.4.1988, σ. 182.
(3) ΕΕ αριθ. C 80 της 28.3.1988, σ. 35.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο Ι
1.
Η παρούσα οδηγία αφορά τα προβλήματα ζωοτεχνικού χαρακτήρα
τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο
αιγοειδών και προβατοειδών αναπαραγωγής καθαράς φυλής, καθώς
και του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων αυτών.
2.
Μέχρι την έναρξη ισχύος των σχετικών κοινοτικών διατάξεων, ο
υγειονομικός έλεγχος κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές διέπονται
από κανόνες που υπάγονται στο εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των γενικών κανόνων της συνθήκης.
Άρθρο 2
Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ως:
α) αιγοειδές ή προβατοειδές αναπαραγωγής καθαράς φυλής: κάθε
αιγοειδές ή προβατοειδές του οποίου οι γεννήτορες και οι προγεννήτορες είναι εγγεγραμμένοι ή καταχωρημένοι σε γενεαλογικό
βιβλίο της ίδιας φυλής και το οποίο είναι είτε εγγεγραμμένο είτε
καταχωρημένο και δυνάμενο να εγγραφεί σ' αυτό·
β) γενεαλογικό βιβλίο: κάθε βιβλίο, μητρώο, σύστημα δελτίων ή μηχανογραφικό σύστημα:
— το οποίο τηρείται είτε από οργάνωση ή ένωση κτηνοτρόφων, η
οποία έχει αναγνωριστεί επίσημα από το κρέατος μέλος στο
οποίο αυτή η οργάνωση κτηνοτρόφων έχει συσταθεί, είτε από
επίσημη υπηρεσία του εν λόγω κράτους μέλους
και
— στο οποίο εγγράφονται ή καταχωρούνται τα αιγοειδή ή προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής μιας συγκεκριμένης φυλής
με ένδειξη των ανιόντων τους.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να
παρεμποδίζουν για ζωοτεχνικούς λόγους:
— το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοειδών αναπαραγωγής καθώς και του
σπέρματος, των ωαρίων και εμβρύων τους,
— την επίσημη αναγνώριση των οργανώσεων ή ενώσεων κτηνοτρόφων
που τηρούν ή δημιουργούν γενεαλογικά βιβλία σύμφωνα με το
άρθρο 4.
2.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις που είναι σύμφωνες προς τους γενικούς κανόνες της συνθήκης
έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι σχετικές κοινοτικές αποφάσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6.
Άρθρο 4
Η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8,
καθορίζει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991:
— τα κριτήρια για την αναγνώριση των οργανώσεων και ενώσεων
κτηνοτρόφων που τηρούν ή δημιουργούν γενεαλογικά βιβλία:
— τα κριτήρια για την εγγραφή και την καταχώρηση στα γενεαλογικά
βιβλία,
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— τις μεθόδους ελέγχου των αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής
αξίας των αιγοειδών και προβατοειδών αναπαραγωγής καθαράς
φυλής,
— τα κριτήρια αποδοχής του ζώου αναπαραγωγής άρρενος ή θήλεος,
για αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση του σπέρματος, των ωαρίων
και των εμβρύων τους.
▼M1
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με
τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση οργανώσεις οι οποίες έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση ή την κατάρτιση
γενεαλογικών βιβλίων και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που έχουν
καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτη περίπτωση· τα κράτη
μέλη θέτουν τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών κρατών
μελών και του κοινού.
Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου
μπορούν να εγκριθούν με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 8.
▼B
Άρθρο 6
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, για τα αιγοειδή και προβατοειδή
αναπαραγωγής καθαράς φυλής καθώς και για το σπέρμα, τα ωάρια και
τα έμβρυα τους, να συνοδεύονται κατά την εμπορία τους από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό σύμφωνο με υπόδειγμα που καταρτίζει η Επιτροπή
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.
Άρθρο 7
Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η σχετική κοινοτική ρύθμιση, οι ζωοτεχνικοί όροι που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές αιγοειδών ή προβατοειδών αναπαραγωγής καθαράς φυλής και του σπέρματος, ωαρίων και
εμβρύων τους προέλευσης τρίτων χωρών δεν πρέπει να είναι περισσότερο ευνοϊκοί από αυτούς που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο.
Άρθρο 8
Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αναφορά ση διαδικασία του
παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Ζωοτεχνική Επιτροπή που έχει συσταθεί
με την απόφαση 77/505/ΕΟΚ (1) αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες
που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 88/661/ΕΟΚ (2).
Άρθρο 9
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1991. Ενημερώνουν αμέσως την
Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 10
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ αριθ. L 206 της 12.8.1977, σ. 11.
(2) ΕΕ αριθ. L 382 της 31.12.1988, σ. 36.

