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COMUNICAT
Implementarea Regulamentului 1012/2016
privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de
reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ
provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a
Regulamentului (UE) nr.. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale
Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor
("Regulamentul privind ameliorarea animalelor")
Agenția Naționalăă pentru Zootehnie este autoritatea competentă responsabilă cu
efectuarea controalelor oficiale pentru verificarea conformită
conformității
ții operatorilor cu normele
prevăzute în Regulamentul 1012/2016.
Pentru verificarea conformită
conformității normelor prevăzutee în Regulament, Agenția
Agen Națională
pentru Zootehnie, a realizat pana la data de 01.11.2018 evaluarea asociațiilor
țiilor de crescători
cresc
de
animale acreditate pentru efectuarea controlului oficial al productiei si pentru conducerea
Registrelor Genealogice.
Regulamentul 1012/2016 stabileşte:
- normele zootehnice şi genealogice privind comerţul cu animale de reproducţie şi cu
materialul germinativ provenit de la acestea şi introducerea lor în Uniune;
- normele privind recunoaşterea societăţilor de ameliorare şşii a exploataţiilor de
ameliorare şi privind aprobarea programelor lor de ameliorare;
- drepturile
repturile şi obligaţiile crescătorilor, ale societăţilor de ameliorare şi ale
exploataţiilor de ameliorare;
- normele privind înscrierea animalelor de reproducţie în registrele genealogice şi
registrele zootehnice şi privind acceptarea pentru reproducţie a animalelor de reproducţie şi a
materialului germinativ provenit de la acestea;
- normele privind testarea performanţelor şi evaluarea genetică a animalelor de
reproducţie;
ducţie; norme privind eliberarea de certificate zootehnice pentru animalele de
reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;
- normele privind efectuarea de controale oficiale, şi în special cele asupra societăţilor
de ameliorare şi a exploataţiilor
ataţiilor de ameliorare, şi norme privind desfăşurarea altor activităţi
oficiale;
- normele privind asistenţa administrativă şi cooperarea privind asigurarea respectării
legislaţiei de către statele membre.

Reglementarile Regulamentului 1012/2016 sunt următoarele:


Recunoaşterea societăţilor de ameliorare şi a exploataţiilor de ameliorare şi
aprobarea programelor de ameliorare.



Drepturile şi obligaţiile crescătorilor, ale societăţilor de ameliorare şi ale
exploataţiilor de ameliorare.



Înscrierea animalelor de reproducţie în registre genealogice şi zootehnice şi
acceptarea pentru reproducţie.



Testarea performanţelor şi evaluarea genetică.



Centrele de referinţă ale Uniunii Europene.



Certificate zootehnice.



Introducerea în Uniune a animalelor de reproducţie şi a materialului germinativ
provenit de la acestea.



Autorităţi competente care desfăşoară un program de ameliorare cu animale de
reproducţie de rasă pură.



Controale oficiale şi alte activităţi oficiale, asistenţă administrativă, cooperare şi
asigurarea respectării legislaţiei de către statele membre.



Controale efectuate de Comisie.

Conformitatea tuturor societăților de ameliorare cu cerințele Regulamentului
1012/2016 privind ameliorarea animalelor cu privire la aplicarea generală a normelor
prevăzute de acesta, asigură calitatea serviciilor furnizate de societățile de ameliorare și a
modului de evaluare și clasificare a animalelor de reproducție de rasă pură care este afectată
de calitatea și acuratețea informațiilor zootehnice și genealogice colectate sau determinate în
cazul animalelor în cauză și afectează valoarea de piață a acestora.

