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(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/716 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Απριλίου 2017
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στους καταλόγους των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων
αναπαραγωγής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016,
σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση
καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για
την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων») (1), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν
επικαιροποιημένο κατάλογο των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής που έχουν αναγνωρίσει οι
αρμόδιες αρχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού και οι οποίες έχουν τουλάχιστον
ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.
Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τον εν λόγω κατάλογο.

(2)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 παράγραφος 5 και στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 προσδιορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των
αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής.

(3)

Επιπλέον, το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να
περιλαμβάνουν στον κατάλογο των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής οποιαδήποτε
αρμόδια αρχή πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 38 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν υποδείγματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τη
δημιουργία του καταλόγου με τις κοινωνίες εκτροφής καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής του είδους των βοοειδών,
του χοίρου, του προβάτου, της αίγας και των ιπποειδών και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής υβριδικών χοίρων αναπα
ραγωγής οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012.

(5)

Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου των κρατών μελών για την αναγνώριση μιας φυλής ως απειλούμενης φυλής, σύμφωνα
με τον ορισμό που διατυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012, είναι αναγκαίο η εν
λόγω πληροφορία να περιληφθεί στους καταλόγους των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής που προβλέπονται στον εν
λόγω κανονισμό.

(6)

Για να διευκολυνθεί το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και των επίσημων ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, είναι,
επίσης, αναγκαίο να αναφέρονται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαρα
γωγής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012, οι ημερομηνίες χορήγησης ή ανάκλησης της
αναγνώρισης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 64 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, ή χορήγη
σης, αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης προγράμματος αναπαραγωγής.

(1) ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 66.
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(7)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με την ημερομηνία εφαρμογής
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης ζωοτεχνικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής
που προβλέπονται από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 υποβάλλονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που ορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2018.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Κοινωνίες εκτροφής που τηρούν βιβλία αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής
α) Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους των βοοειδών

1

3
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Επίσημη γλώσσα/
Πρόγραμμα αναπαραγωγής (1)

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
— Ονομασία της κοινωνίας εκτροφής/αρμόδιας αρχής — Ονομασία της φυλής που Γεωγραφική περιοχή
καλύπτεται από το εγκεκρι κάθε εγκεκριμένου προ
— Στοιχεία επικοινωνίας
μένο πρόγραμμα αναπαραγω γράμματος αναπαραγω
— Ημερομηνία αναγνώρισης της κοινωνίας εκτροφής
γής
γής
— Διαδικτυακή πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με
το/τα πρόγραμμα/-τα αναπα
ραγωγής (2)

Επίσημη γλώσσα/
Παρεκκλίσεις (3)

5

Επίσημη γλώσσα/
Έκδοση
(ημερομηνία με μορφή ηη.μμ.εεεε)
6
Επίσημη γλώσσα/
Αναστολή, ανάκληση και χρονικός
περιορισμός

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Ημερομηνία έγκρισης — Ημερομηνία ανάκλησης της ανα
γνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής (4)
του προγράμματος ανα
παραγωγής
— Ημερομηνία αναστολής ή ανάκλη
(ηη.μμ.εεεε)
σης της έγκρισης του προγράμμα
τος αναπαραγωγής (4)
— Ημερομηνία λήξης της έγκρισης
του προγράμματος αναπαραγω
γής (4)
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Επίσημη γλώσσα/
Κοινωνία εκτροφής ή αρμόδια αρχή
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Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Κατάλογος των κοινωνιών εκτροφής που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, και των
Κράτος μέλος
αρμόδιων αρχών που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους των βοοειδών όπως
(Να συμπληρωθεί η ονομασία)
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012

www (2)
Ημερομηνία αναγνώρισης: (ηη.μμ.εεεε)
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(1) Κάθε γραμμή του πίνακα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται από την κοινωνία εκτροφής.
(2) Κατά περίπτωση.
(3) Αναφέρατε, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
«1» δημιουργία νέας φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«2» ανασύσταση φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«3» αναβάθμιση των απογόνων ζώων που έχουν καταγραφεί σε συμπληρωματικό τμήμα του κύριου τμήματος του βιβλίου αναπαραγωγής [παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/1012]·
«4» για πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται για απειλούμενη φυλή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012.
(4) Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
«Α ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της αναγνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Β ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία αναστολής της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Γ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Δ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία λήξης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής.
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β) Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους του χοίρου
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Κατάλογος
των
κοινωνιών
εκτροφής
που
έχουν
αναγνωριστεί
από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, και των
Κράτος μέλος
αρμόδιων αρχών που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους του χοίρου όπως
(Να συμπληρωθεί η ονομασία)
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012
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Επίσημη γλώσσα/
Κοινωνία εκτροφής ή αρμόδια αρχή

2

3

4

Επίσημη γλώσσα/
Πρόγραμμα αναπαραγωγής (1)
Επίσημη γλώσσα/
Παρεκκλίσεις (3)

6
Επίσημη γλώσσα/
Αναστολή, ανάκληση και χρονικός
περιορισμός

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Ημερομηνία έγκρισης — Ημερομηνία ανάκλησης της ανα
του προγράμματος ανα
γνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής (4)
παραγωγής
— Ημερομηνία αναστολής ή ανάκλη
(ηη.μμ.εεεε)
σης της έγκρισης του προγράμμα
τος αναπαραγωγής (4)
— Ημερομηνία λήξης της έγκρισης
του προγράμματος αναπαραγω
γής (4)

Ονομασία

www (2)
Ημερομηνία αναγνώρισης: (ηη.μμ.εεεε)
(1) Κάθε γραμμή του πίνακα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται από την κοινωνία εκτροφής.
(2) Κατά περίπτωση.
(3) Αναφέρατε, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
«1» δημιουργία νέας φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«2» ανασύσταση φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«3» αναβάθμιση των απογόνων ζώων που έχουν καταγραφεί σε συμπληρωματικό τμήμα του κύριου τμήματος του βιβλίου αναπαραγωγής [παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/1012]·
«4» για πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται για απειλούμενη φυλή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012.
(4) Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
«Α ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της αναγνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Β ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία αναστολής της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Γ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Δ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία λήξης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής.
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Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
— Ονομασία της κοινωνίας εκτροφής/αρμόδιας αρχής — Ονομασία της φυλής που Γεωγραφική περιοχή
καλύπτεται από το εγκεκρι κάθε εγκεκριμένου προ
— Στοιχεία επικοινωνίας
μένο πρόγραμμα αναπαραγω γράμματος αναπαραγω
— Ημερομηνία αναγνώρισης της κοινωνίας εκτροφής
γής
γής
— Διαδικτυακή πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με
το/τα πρόγραμμα/-τα αναπα
ραγωγής (2)
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Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Κατάλογος
των
κοινωνιών
εκτροφής
που
έχουν
αναγνωριστεί
από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, και των
Κράτος μέλος
αρμόδιων αρχών που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους του προβάτου όπως
(Να συμπληρωθεί η ονομασία)
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012
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Επίσημη γλώσσα/
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Επίσημη γλώσσα/
Παρεκκλίσεις (3)

6
Επίσημη γλώσσα/
Αναστολή, ανάκληση και χρονικός
περιορισμός

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Ημερομηνία έγκρισης — Ημερομηνία ανάκλησης της ανα
του προγράμματος ανα
γνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής (4)
παραγωγής
— Ημερομηνία αναστολής ή ανάκλη
(ηη.μμ.εεεε)
σης της έγκρισης του προγράμμα
τος αναπαραγωγής (4)
— Ημερομηνία λήξης της έγκρισης
του προγράμματος αναπαραγω
γής (4)

Ονομασία

www (2)
Ημερομηνία αναγνώρισης: (ηη.μμ.εεεε)
(1) Κάθε γραμμή του πίνακα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται από την κοινωνία εκτροφής.
(2) Κατά περίπτωση.
(3) Αναφέρατε, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
«1» δημιουργία νέας φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«2» ανασύσταση φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«3» αναβάθμιση των απογόνων ζώων που έχουν καταγραφεί σε συμπληρωματικό τμήμα του κύριου τμήματος του βιβλίου αναπαραγωγής [παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/1012]·
«4» για πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται για απειλούμενη φυλή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012.
(4) Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
«Α ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της αναγνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Β ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία αναστολής της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Γ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Δ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία λήξης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής.
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Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
— Ονομασία της κοινωνίας εκτροφής/αρμόδιας αρχής — Ονομασία της φυλής που Γεωγραφική περιοχή
καλύπτεται από το εγκεκρι κάθε εγκεκριμένου προ
— Στοιχεία επικοινωνίας
μένο πρόγραμμα αναπαραγω γράμματος αναπαραγω
— Ημερομηνία αναγνώρισης της κοινωνίας εκτροφής
γής
γής
— Διαδικτυακή πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με
το/τα πρόγραμμα/-τα αναπα
ραγωγής (2)

5

EL

1

Επίσημη γλώσσα/
Έκδοση
(ημερομηνία με μορφή ηη.μμ.εεεε)

26.4.2017

γ) Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους του προβάτου
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δ) Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους της αίγας
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Κατάλογος
των
κοινωνιών
εκτροφής
που
έχουν
αναγνωριστεί
από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, και των
Κράτος μέλος
αρμόδιων αρχών που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους της αίγας όπως
(Να συμπληρωθεί η ονομασία)
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012

Επίσημη γλώσσα/
Έκδοση
(ημερομηνία με μορφή ηη.μμ.εεεε)
EL

1
Επίσημη γλώσσα/
Κοινωνία εκτροφής ή αρμόδια αρχή

2

3

4

Επίσημη γλώσσα/
Πρόγραμμα αναπαραγωγής (1)
Επίσημη γλώσσα/
Παρεκκλίσεις (3)

6
Επίσημη γλώσσα/
Αναστολή, ανάκληση και χρονικός
περιορισμός

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Ημερομηνία έγκρισης — Ημερομηνία ανάκλησης της ανα
του προγράμματος ανα
γνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής (4)
παραγωγής
— Ημερομηνία αναστολής ή ανάκλη
(ηη.μμ.εεεε)
σης της έγκρισης του προγράμμα
τος αναπαραγωγής (4)
— Ημερομηνία λήξης της έγκρισης
του προγράμματος αναπαραγω
γής (4)

Ονομασία

www (2)
Ημερομηνία αναγνώρισης: (ηη.μμ.εεεε)
(1) Κάθε γραμμή του πίνακα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται από την κοινωνία εκτροφής.
(2) Κατά περίπτωση.
(3) Αναφέρατε, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
«1» δημιουργία νέας φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«2» ανασύσταση φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«3» αναβάθμιση των απογόνων ζώων που έχουν καταγραφεί σε συμπληρωματικό τμήμα του κύριου τμήματος του βιβλίου αναπαραγωγής [παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/1012]·
«4» για πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται για απειλούμενη φυλή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012.
(4) Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
«Α ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της αναγνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Β ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία αναστολής της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Γ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Δ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία λήξης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
— Ονομασία της κοινωνίας εκτροφής/αρμόδιας αρχής — Ονομασία της φυλής που Γεωγραφική περιοχή
καλύπτεται από το εγκεκρι κάθε εγκεκριμένου προ
— Στοιχεία επικοινωνίας
μένο πρόγραμμα αναπαραγω γράμματος αναπαραγω
— Ημερομηνία αναγνώρισης της κοινωνίας εκτροφής
γής
γής
— Διαδικτυακή πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με
το/τα πρόγραμμα/-τα αναπα
ραγωγής (2)

5

26.4.2017

Επίσημη γλώσσα/
Κράτος μέλος
(Να συμπληρωθεί η
ονομασία)

Επίσημη γλώσσα/
Κατάλογος των κοινωνιών εκτροφής που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, και των αρμόδιων
αρχών που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους των ιπποειδών όπως αναφέρεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012

Επίσημη γλώσσα/
Κοινωνία εκτροφής ή αρμόδια αρχή

2

3

4

5

6

Επίσημη γλώσσα/
Αναστολή, ανάκληση και χρονικός
περιορισμός

Επίσημη γλώσσα/
Πρόγραμμα αναπαραγωγής (1)

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσ Επίσημη γλώσσα/
σα/
Ημερομηνία
Βιβλίο αναπαραγωγής για
— Ημερομηνία ανάκλησης της ανα
γνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής (5)
Παρεκκλίσεις (3) έγκρισης του προ την καταγωγή της φυλής (4)
γράμματος αναπα — Ονομασία της κοινω — Ημερομηνία αναστολής ή ανάκλη
ραγωγής
νίας εκτροφής/αρμό
σης της έγκρισης του προγράμμα
(ηη.μμ.εεεε)
διας αρχής
τος αναπαραγωγής (5)
— Στοιχεία επικοινωνίας
— Ημερομηνία λήξης της έγκρισης
του προγράμματος αναπαραγω
γής (5)

Ονομασία

Ονομασία

www (2)
UELN (2) (6)
Ημερομηνία αναγνώρισης: (ηη.μμ.εεεε)

www (2)
UELN (2) (6)
-
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(1) Κάθε γραμμή του πίνακα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται από την κοινωνία εκτροφής.
(2) Κατά περίπτωση.
(3) Αναφέρατε, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
«1» δημιουργία νέας φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«2» ανασύσταση φυλής [άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1012]·
«3» για πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται για απειλούμενη φυλή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012·
«4» απαγόρευση ή περιορισμός της συλλογής σπέρματος για σπερματέγχυση και/ή συλλογής ωοκυττάρων για την παραγωγή εμβρύων ή της συλλογής εμβρύων για μεταφορά εμβρύου (άρθρο 21 παράγραφος 2)
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012).
(4) Δώστε πληροφορίες αν το βιβλίο αναπαραγωγής τηρείται από κοινωνία εκτροφής/αρμόδια αρχή άλλη από την κοινωνία εκτροφής/αρμόδια αρχή που αναφέρεται στη στήλη 1.
(5) Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
«Α ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της αναγνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Β ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία αναστολής της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Γ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Δ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία λήξης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής.
(6) Συμπληρώστε τον 3ψήφιο κωδικό της χώρας και τον 3ψήφιο κωδικό της βάσης δεδομένων, κατά περίπτωση.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
— Ονομασία της κοινωνίας εκτροφής/αρμό — Ονομασία της φυλής Γεωγραφική περιοχή
που καλύπτεται από το κάθε εγκεκριμένου
διας αρχής
εγκεκριμένο πρόγραμμα προγράμματος ανα
— Στοιχεία επικοινωνίας
αναπαραγωγής
παραγωγής
— Ημερομηνία αναγνώρισης της κοινωνίας
— Διαδικτυακή πρόσβαση
εκτροφής
σε πληροφορίες σχε
τικά με το/τα πρό
γραμμα/-τα αναπαρα
γωγής (2)

7

EL

1

Επίσημη γλώσσα/
Έκδοση
(ημερομηνία με μορφή ηη.μμ.εεεε)

26.4.2017

ε) Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής του είδους των ιπποειδών
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II. Επιχειρήσεις αναπαραγωγής που τηρούν μητρώα αναπαραγωγής για υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής
Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Κατάλογος
επιχειρήσεων
αναπαραγωγής
που
πραγματοποιούν
προγράμματα αναπαραγωγής για υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής (1)
Κράτος μέλος
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012, που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές
(Να συμπληρωθεί η ονομασία)
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3

Επίσημη γλώσσα/
Έκδοση
(ημερομηνία με μορφή ηη.μμ.εεεε)
EL

1

2

Επίσημη γλώσσα/
Επιχείρηση αναπαραγωγής

4
5

6

Επίσημη γλώσσα/
Αναστολή, ανάκληση και χρονικός περιορι
σμός

Επίσημη γλώσσα/Πρόγραμμα αναπαραγωγής (2)
Επίσημη γλώσσα/
Ονομασία της/των φυλής/-ών, της/των σειράς/-ών ή
της/των διασταύρωσης/-ων που καλύπτονται από
το/τα εγκεκριμένο/-α πρόγραμμα/-τα αναπαραγωγής/
Διαδικτυακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
το/τα πρόγραμμα/-τα αναπαραγωγής (3)
Ονομασία της φυλής ή της
καθαρόαιμης σειράς

Ονομασία της διασταύ
ρωσης

Επίσημη γλώσσα/
Γεωγραφική περιοχή
κάθε προγράμματος
αναπαραγωγής που
πραγματοποιείται

Επίσημη γλώσσα/
Επίσημη γλώσσα/
Ημερομηνία έγκρισης — Ημερομηνία ανάκλησης της αναγνώρισης
ως επιχείρησης αναπαραγωγής (4)
του προγράμματος ανα
παραγωγής(ηη.μμ.εεεε) — Ημερομηνία αναστολής ή ανάκλησης της
έγκρισης του προγράμματος αναπαρα
γωγής (4)
— Ημερομηνία λήξης της έγκρισης του
προγράμματος αναπαραγωγής (4)

Ονομασία

www (3)
Ημερομηνία αναγνώρισης: (ηη.μμ.εεεε)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη γλώσσα/
— Ονομασία της επιχείρησης αναπαραγωγής
—
— Στοιχεία επικοινωνίας
— Ημερομηνία αναγνώρισης της επιχείρησης αναπαρα
—
γωγής

3

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012.
Κάθε γραμμή του πίνακα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιείται από την επιχείρηση αναπαραγωγής.
Κατά περίπτωση.
Συμπληρώστε, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
«Α ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της αναγνώρισης ως επιχείρησης αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Β ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία αναστολής της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Γ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής [άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012]·
«Δ ηη.μμ.εεεε» για την ημερομηνία λήξης της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής.

26.4.2017

