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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 90/428/EØF av 26. juni 1990 
om handel med dyr av hestefamilien beregnet på konkurranser 
og om fastsettelse av vilkår for deltakelse i konkurranser(1), 
særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 90/428/EØF fastsettes vilkårene for handel 
med dyr av hestefamilien beregnet på konkurranse og 
vilkårene for deres deltaking. Artikkel 4 nr. 2 i nevnte 
direktiv angir særlig medlemsstatenes muligheter til å 
avsette, gjennom organer som er offisielt godkjent eller 
autorisert for dette formål, en bestemt prosentandel av 
gevinstene eller overskuddet fra bestemte konkurranser 
eller typer konkurranser angitt i nevnte artikkel til vern, 
utvikling og forbedring av oppdrettsvirksomhet.

2) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsvedtak 92/216/
EØF av 26. mars 1992 om innhenting av opplysninger 
om konkurranser for dyr av hestefamilien i henhold 
til artikkel 4 nr. 2 i rådsdirektiv 90/428/EØF(2), skal 
medlemsstatene meddele Kommisjonen navn og adresse 
til samordningsmyndigheten som er utpekt til å innhente 
de nødvendige opplysninger om konkurranser og 
fordelingen av fond, som angitt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 
90/428/EØF, for offentliggjøring av Kommisjonen.

3) Ved rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 om 
forenkling av framgangsmåtene for utarbeiding av lister 
og offentliggjøring av opplysninger på det veterinære og 
avlstekniske området(3), ble blant annet artikkel 4 nr. 2 
i direktiv 90/428/EØF endret ved at ansvaret for å gjøre 
tilgjengelig opplysninger de har samlet inn, ble overført 
til medlemsstatene.

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/428/EØF, 
er det nå hver medlemsstats ansvar å underrette de 
øvrige medlemsstatene og allmennheten om bruken av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 5.5.2010, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.

(1) EUT L 224 av 18.8.1990, s. 60.
(2) EUT L 104 av 22.4.1992, s. 77.
(3) EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40.

mulighetene fastsatt i artikkel 4 nr. 2 første strekpunkt i 
nevnte direktiv og kriteriene for fordeling av fond fastsatt 
i artikkel 4 nr. 2 andre strekpunkt.

5) Som på andre områder av unionsretten der det ved direktiv 
2008/73/EF er innført nettbaserte informasjonsprosedyrer, 
anses det som nødvendig at Kommisjonen bistår 
medlemsstatene og allmennheten med å få tilgang til slik 
informasjon ved å opprette et nettsted der medlemsstatene 
kan legge en lenke til sine respektive nettsteder.

6) Medlemsstatene bør ha tilstrekkelig tid til å opprette sine 
nettsteder. Derfor bør de endringer som innføres ved 
denne forordning få anvendelse fra 1. mai 2010.

7) Vedtak 92/216/EØF bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 2 i vedtak 92/216/EF skal lyde:

«2.  Hver medlemsstat skal på et nettsted meddele 
Kommisjonen, de øvrige medlemsstatene og allmennheten 
navn og adresse til samordningsmyndigheten utpekt i 
henhold til nr. 1.

3.  For at medlemsstatene lettere skal kunne meddele 
nevnte opplysninger, skal Kommisjonen opprette et 
nettsted der alle medlemsstater skal legge en lenke til sine 
respektive nettsteder i henhold til nr. 2.

Medlemsstatene skal senest 30. april 2010 meddele 
Kommisjonen disse lenkene.»

KOMMISJONSBESLUTNING

av 30. april 2010

om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over 
samordningsmyndigheter for konkurranser for dyr av hestefamilien
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Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 1. mai 2010.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

____________


