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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	77/504/EØF	av	25.	juli	1977	
om	renrasede	avlsdyr	av	storfe(1),	særlig	artikkel	6	nr.	1	annet,	
tredje	og	fjerde	strekpunkt,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Avlsorganisasjoner	eller	avlslag	som	fører	eller	oppretter	
stambøker	 for	 renrasede	 avlsdyr	 av	 storfe,	 kan	 bare	
bli	 offisielt	 godkjent	 dersom	 de	 oppfyller	 kravene	 i	
kommisjonsvedtak	84/247/EØF(2).

2)	 Storfe	 kan	 bare	 føres	 opp	 i	 en	 stambok	 dersom	 de	
oppfyller	kravene	i	kommisjonsvedtak	84/419/EØF(3).

3)	 Vedtak	 84/419/EØF	 inneholder	 ingen	 særlige	
bestemmelser	om	opprettelse	av	stambøker	for	nye	raser,	
og	i	henhold	til	vedtaket	kan	bare	renrasede	dyr	av	samme	
rase	føres	opp	i	stamboken	for	en	bestemt	rase.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	140	av	1.6.2007,	s.	49,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	60/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	se	
EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	8.

(1)	 EFT	L	206	av	12.8.1977,	s.	8.	Direktivet	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	
807/2003	(EUT	L	122	av	16.5.2003,	s.	36).

(2)	 EFT	L	125	av	12.5.1984,	s.	58.
(3)	 EFT	L	237	av	5.9.1984,	s.	11.

4)	 I	 kriteriene	 for	oppføring	 av	 storfe	 i	 stambøker	bør	det	
imidlertid	 tas	 hensyn	 til	 den	 særlige	 situasjon	 med	
opprettelse	av	nye	raser.	Når	det	opprettes	en	ny	rase,	kan	
det	innebære	at	dyr	av	andre	raser	føres	opp	i	en	stamboks	
hovedavsnitt.

5)	 I	 den	 perioden	 da	 det	 opprettes	 en	 ny	 stambok,	 er	
det	 derfor	 nødvendig	 å	 tillate	 unntak	 fra	 regelen	 om	
at	 bare	 renrasede	 dyr	 av	 samme	 rase	 kan	 føres	 opp	 i	
hovedavsnittet	 i	 stamboken	 for	 en	 bestemt	 rase.	Denne	
opprettelsesperioden	bør	defineres	i	avlsorganisasjonens	
eller	 avlslagets	 avlsprogram.	Det	 bør	 velges	 et	 navn	 til	
den	nye	rasen	som	ikke	kan	forveksles	med	navnet	på	en	
eksisterende	rase.

6)	 Med	henblikk	på	gradvis	forbedring	av	eksisterende	raser	
er	det	i	henhold	til	vedtak	84/419/EØF	bare	hunndyr	av	
andre	 raser	 eller	 ikke-renrasede	hunndyr	 som	kan	 føres	
opp	i	tilleggsavsnittet	i	stamboken.	Deres	gener	kan	bare	
føres	opp	i	hovedavsnittet	via	deres	avkom	av	hunnkjønn.

7)	 For	 at	 godkjente	 avlsorganisasjoner	 skal	 få	 større	
fleksibilitet	 bør	 det	 også	 tillates	 å	 føre	 opp	 hanndyr	 i	
tilleggsavsnittet.	 For	 å	 unngå	 ukontrollerte	 genetiske	
endringer	 hos	 rasen	 bør	 deres	 gener	 bare	 føres	 opp	 i	
hovedavsnittet	via	deres	avkom	av	hunnkjønn.

8)	 For	 å	 sikre	 gjensidig	 anerkjennelse	 av	 stambøker	 for	
samme	 rase	 og	 for	 å	 informere	 kjøpere	 av	 avlsdyr	 og	
formeringsmateriale,	 bør	 rasens	 navn	 være	 tydelig	
angitt	 og,	 dersom	 det	 dreier	 seg	 om	 en	 ny	 rase,	
opprettelsesperioden	 være	 definert	 i	 offisielt	 godkjente	
avlsorganisasjoners	og	avlslags	interne	regler.
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9)	 Dessuten	 bør	 kriteriene	 for	 godkjenning	 av	
avlsorganisasjoner	 og	 avlslag	 og	 for	 oppføring	 av	
storfe	 i	 stambøker	 omfatte	 relevante	 henvisninger	 til	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1760/2000	
av	 17.	 juli	 2000	 om	 opprettelse	 av	 et	 system	 for	
identifikasjon	og	registrering	av	storfe	og	om	merking	av	
storfekjøtt	 og	 storfekjøttprodukter	 og	 om	oppheving	 av	
rådsforordning	(EF)	nr.	820/97(1).

10)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	avlsspørsmål	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget	 til	 vedtak	 84/247/EØF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

I	vedtak	84/419/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Artikkel	1	skal	lyde:

«Artikkel 1

1.	 For	å	kunne	føres	opp	i	stambokens	hovedavsnitt	for	
sin	rase,	må	storfe

a)	 stamme	 fra	 foreldre	 og	 besteforeldre	 oppført	 i	
hovedavsnittet	i	stamboken	for	samme	rase,

b)	 være	 identifisert	 og	 registrert	 i	 samsvar	 med	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	
1760/2000(*)	og	dens	gjennomføringsbestemmelser,

c)	 ha	 en	 avstamning	 fastlagt	 etter	 denne	 stambokens	
regler.

(1)	 EFT	L	204	av	11.8.2000,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	rådsforordning	
(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

2.	 Som	unntak	 fra	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 kan	 renrasede	dyr	
eller	etterkommere	av	renrasede	dyr	av	ulike	raser	oppføres	
direkte	i	hovedavsnittet	i	en	ny	stambok	i	den	perioden	da	
det	opprettes	en	stambok	for	en	ny	rase.

Opprettelsesperioden	 for	 den	 nye	 rasen	 skal	 defineres	 i	
avlsorganisasjonens	 eller	 avlslagets	 avlsprogram	 under	
tilsyn	av	og	med	samtykke	fra	vedkommende	myndigheter,	
i	 samsvar	 med	 vedtak	 84/247/EØF.	 Den	 nye	 rasen	 skal	
gis	 et	 navn	 som	 ikke	 kan	 forveksles	 med	 navnet	 på	 en	
eksisterende	rase.

3.	 Når	et	dyr	føres	opp	i	hovedavsnittet	i	en	ny	stambok	
og	dyret	eller	en	av	dets	foreldre	allerede	er	registrert	i	en	
annen,	eksisterende	stambok,	skal	det	henvises	til	navnet	på	
den	eksisterende	stamboken	der	dyret	eller	forelderen	ble	
oppført	 første	 gang	 etter	 fødselen,	 samt	 det	 opprinnelige	
stamboknummeret.

__________________
(*)	 EFT	L	204	av	11.8.2000,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	

ved	rådsforordning	(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	
20.12.2006,	s.	1).»

2.	 I	artikkel	3	nr.	1	og	2	endres	«hunndyr»	til	«dyr».

Artikkel 3

Dette	 vedtak	 får	 anvendelse	 den	 sjuende	 dag	 etter	 at	 det	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	29.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I	vedlegget	til	vedtak	84/247/EØF	skal	nr.	3	lyde:

«3.	 ha	fastsatt	regler	som	omfatter

a)	 en	definisjon	av	rasens	egenskaper,	herunder	rasens	navn,

b)	 identifikasjon	og	 registrering	 av	 dyr	 i	 samsvar	med	det	 systemet	 og	 innholdet	 i	 den	databasen	 som	er	
fastsatt	ved	forordning	(EF)	nr.	1760/2000(1)	og	dens	gjennomføringsregler,

c)	 et	system	for	å	registrere	dyrenes	avstamning,

d)	 en	definisjon	av	avlsvirksomhetens	mål,	som	ved	opprettelse	av	en	stambok	for	en	ny	rase	skal	omfatte	de	
nærmere	omstendigheter	ved	opprettelsen	av	den	nye	rasen,

e)	 systemer	for	å	utnytte	data	om	dyrenes	avlsprestasjoner,

f)	 stambokens	inndeling,	dersom	det	er	ulike	vilkår	for	å	føre	opp	dyr	i	boken,	eller	dersom	det	er	ulike	regler	
for	å	klassifisere	dyr	oppført	i	boken.»

(1)	 EFT	L	204	av	11.8.2000,	s.	1.


