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COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016
privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a
porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și
introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și
90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor

("Regulamentul privind ameliorarea animalelor") (1), în special articolul 30 alineatul (10),

(1) JO L 171, 29.6.2016, p. 66.
întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 al Comisiei (2) stabilește modele de certificate
zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea. Respectivele
modele de certificate zootehnice au fost elaborate după consultarea statelor membre și a părților interesate
relevante.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelele de
certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea (JO L 109,
26.4.2017, p. 9).
(2) De la data aplicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/717, statele membre și părțile
interesate au notificat Comisiei anumite probleme practice legate de utilizarea modelelor de certificate
zootehnice, în ceea ce privește verificarea identității animalelor de reproducție. Ținând seama de experiența
dobândită de la data aplicării respectivului regulament de punere în aplicare, modelele de certificate zootehnice
trebuie să fie modificate pentru a facilita verificarea identității animalelor de reproducție. Certificatul zootehnic
trebuie să includă detaliile sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile, în
caseta corespunzătoare rezultatelor verificării identității animalelor de reproducție. Prin urmare, Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2017/717 trebuie să fie modificat în consecință.
(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului zootehnic permanent,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexele I-IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 se modifică în conformitate cu anexa la
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prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Se aplică de la 10 august 2021.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2021.

Pentru Comisie 

Președintele  

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ
Anexele I-IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 se modifică după cum urmează:
1. Anexa I se modifică după cum urmează:
(a) în secțiunea A, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu animale de reproducție de rasă pură
din speciile bovină, porcină, ovină și caprină, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(b) în secțiunea B, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu material seminal provenit de la animale
de reproducție de rasă pură, la nota de subsol 9 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(c) în secțiunea C, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu ovule provenite de la animale de
reproducție de rasă pură, la nota de subsol 9 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(d) în secțiunea D, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu embrioni proveniți de la animale de
reproducție de rasă pură, la nota de subsol 9 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile."
2. Anexa II se modifică după cum urmează:
(a) în secțiunea A, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu porci de reproducție hibrizi, la nota de
subsol 5 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(b) în secțiunea B, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu material seminal provenit de la porci de
reproducție hibrizi, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(c) în secțiunea C, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu ovule provenite de la scroafe de
reproducție hibride, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(d) în secțiunea D, în modelul de certificat zootehnic pentru comerțul cu embrioni proveniți de la porci de
reproducție hibrizi, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile."
3. Anexa III se modifică după cum urmează:
(a) în secțiunea A, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a animalelor de reproducție
de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină, la nota de subsol 5 se adaugă următoarea
propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
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(b) în secțiunea B, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a materialului seminal
provenit de la animale de reproducție de rasă pură, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(c) în secțiunea C, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a ovulelor provenite de la
animale de reproducție de rasă pură, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(d) în secțiunea D, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a embrionilor proveniți de la
animale de reproducție de rasă pură, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile."
4. Anexa IV se modifică după cum urmează:
(a) în secțiunea A, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a porcilor de reproducție
hibrizi, la nota de subsol 5 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(b) în secțiunea B, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a materialului seminal
provenit de la porci de reproducție hibrizi, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(c) în secțiunea C, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a ovulelor provenite de la
scroafe de reproducție hibride, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile.";
(d) în secțiunea D, în modelul de certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a embrionilor proveniți de la
porci de reproducție hibrizi, la nota de subsol 6 se adaugă următoarea propoziție:

La «Rezultat», furnizați detalii sau numărul de caz referitor la baza de date în care sunt disponibile detaliile."
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