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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 77/504/EØF av 25. juli 1977 om renrasede 
avlsdyr av storfe(3) er blitt betydelig endret en rekke 
ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
direktivet kodifiseres.

2) Oppdrett av storfe er av svært stor betydning for 
Fellesskapets landbruk, og bruk av renrasede avlsdyr er 
i stor grad en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende 
resultater på dette området.

3) Ulikheter mellom medlemsstatene når det gjelder raser og 
standarder er til hinder for handelen innenfor Fellesskapet. 
Med sikte på å fjerne disse ulikhetene og dermed bidra 
til å øke landbrukets produktivitet på dette området, bør 
handelen med renrasede avlsdyr innenfor Fellesskapet 
liberaliseres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 10.12.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) Uttalelse avgitt 20. oktober 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 15. juli 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8.
(4) Se vedlegg I del A.

4) Medlemsstatene bør ha mulighet til å kreve at det 
framlegges avstamningssertifikater utarbeidet etter en 
fellesskapsframgangsmåte.

5) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(5).

6) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser 
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg I del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med:

a) «renraset avlsdyr av storfe» storfe, herunder bøffel, hvis 
foreldre eller besteforeldre er oppført eller registrert i en 
stambok for samme rase, og som selv enten er oppført eller 
registrert med rett til å bli oppført i en slik stambok,

b) «stambok» en bok, et register, en fil eller et datamedium,

i) som føres av en avlsorganisasjon eller et avlslag 
som er offisielt godkjent i medlemsstaten der 
avlsorganisasjonen eller avlslaget ble stiftet, eller av et 
offisielt organ i den berørte medlemsstat, og

(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

RÅDSDIREKTIV 2009/157/EF

av 30. november 2009

om renrasede avlsdyr av storfe

(kodifisert utgave)(*)

2015/EØS/49/32



27.8.2015 Nr. 49/195EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ii) der renrasede avlsdyr av storfe av en bestemt rase føres 
opp eller registreres med angivelse av avstamning.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal påse at følgende ikke forbys, begrenses 
eller hindres av grunner som gjelder avl:

a) handel med renrasede avlsdyr av storfe innenfor 
Fellesskapet,

b) handel med sæd, egg og embryoer fra renrasede avlsdyr av 
storfe innenfor Fellesskapet,

c) opprettelse av stambøker, forutsatt at de oppfyller vilkårene 
fastsatt i henhold til artikkel 6,

d) godkjenning av avlsorganisasjoner eller avlslag som fører 
stambøker i samsvar med artikkel 6, og

e) med forbehold for rådsdirektiv 87/328/EØF av 18. juni 
1987 om godkjenning av renrasede avlsdyr av storfe for 
avlsformål(1), handel med okser innenfor Fellesskapet med 
sikte på kunstig sædoverføring.

Artikkel 3

Avlsorganisasjoner og avlslag som er offisielt godkjent i en 
medlemsstat, kan ikke motsette seg at renrasede avlsdyr av 
storfe fra andre medlemsstater føres opp i deres stambøker, 
forutsatt at de oppfyller kravene fastsatt i henhold til artikkel 6.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste over 
organene nevnt i artikkel 1 bokstav b) i) som er offisielt godkjent 
til å føre eller opprette stambøker, og gjøre den tilgjengelig for 
de øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

2. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
artikkel 1 kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 
nr. 2.

Artikkel 5

Ved handel med renrasede avlsdyr av storfe og sæd eller egg og 
embryoer fra slike dyr innenfor Fellesskapet kan medlemsstatene 
kreve at det følger med et avstamningssertifikat som svarer 
til en modell utarbeidet etter framgangsmåten omhandlet i 
artikkel 7 nr. 2, særlig når det gjelder avlsprestasjoner.

(1) EFT L 167 av 26.6.1987, s. 54.

Artikkel 6

Følgende skal fastsettes etter framgangsmåten omhandlet i 
artikkel 7 nr. 2.

a) metoder til kontroll av ytelsesevne og metoder til vurdering 
av avlsverdi hos storfe,

b) kriterier for godkjenning av avlsorganisasjoner og avlslag,

c) kriterier for opprettelse av stambøker,

d) kriterier for oppføring i stambøker,

e) hvilke opplysninger avstamningssertifikatet skal inneholde.

Artikkel 7

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
avlsspørsmål nedsatt ved rådsbeslutning 77/505/EØF av 25. juli 
1977 om nedsettelse av en fast komité for avlsspørsmål(2).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

Artikkel 8

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen tekstene til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 9

Direktiv 77/504/EØF, som endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg I del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg I del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 10

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fra 2. januar 2010.

(2) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 11.
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Artikkel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Rådet

 S. O. LITTORIN

 President

_____________



27.8.2015 Nr. 49/197EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

Del A

Opphevet direktiv med liste over påfølgende endringer

(nevnt i artikkel 9)

Rådsdirektiv 77/504/EØF
(EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8)

Rådsdirektiv 79/268/EØF
(EFT L 62 av 13.3.1979, s. 5)

Vedlegg I punkt II.A.65 og punkt II.E.6 i tiltredelsesakten av 1979
(EFT L 291 av 19.11.1979, s. 64 og s. 85)

Rådsdirektiv 85/586/EØF
(EFT L 372 av 31.12.1985, s. 44)

Bare artikkel 4

Rådsforordning (EØF) nr. 3768/85
(EFT L 362 av 31.12.1985, s. 8)

Bare vedlegget nr. 46

Rådsdirektiv 91/174/EØF
(EFT L 85 av 5.4.1991, s. 37)

Bare artikkel 3

Rådsdirektiv 94/28/EF
(EFT L 178 av 12.7.1994, s. 66)

Bare artikkel 11

Vedlegg I punkt V.F.I.A.60 i tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 155)

Rådsforordning (EF) nr. 807/2003
(EFT L 122 av 16.5.2003, s. 36)

Bare vedlegg III nr. 23

Rådsdirektiv 2008/73/EF
(EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40)

Bare artikkel 2

Del B

Liste over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 9)

Direktiv Frist for innarbeiding

77/504/EØF 1. januar 1979, med unntak av artikkel 7.

Med hensyn til artikkel 7 skal medlemsstatene følge den artikkelen på hvert enkelt 
punkt fra samme tidspunkt som de skal følge tilsvarende bestemmelser som får 
anvendelse på handel innenfor Fellesskapet, særlig de beslutninger som treffes 
fortløpende i henhold til artikkel 6.

85/586/EØF 1. januar 1986

91/174/EØF 31. desember 1991

94/28/EF 1. juli 1995

2008/73/EF 1. januar 2010
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VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Direktiv 77/504/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 bokstav a) Artikkel 1 bokstav a)

Artikkel 1 bokstav b) første og annet strekpunkt Artikkel 1 bokstav b) i) og ii)

Artikkel 2 første ledd første til femte strekpunkt Artikkel 2 bokstav a)-e)

Artikkel 2 annet ledd —

Artikkel 3 —

Artikkel 4 Artikkel 3

Artikkel 4a Artikkel 4

Artikkel 5 Artikkel 5

Artikkel 6 nr. 1 første til femte strekpunkt Artikkel 6 bokstav a)-e)

Artikkel 6 nr. 2 —

Artikkel 8 nr. 1 og 2 Artikkel 7 nr. 1 og 2

Artikkel 8 nr. 3 —

— Artikkel 8

Artikkel 9 —

— Artikkel 9

— Artikkel 10

Artikkel 10 Artikkel 11

— Vedlegg I

— Vedlegg II


