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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. desember 2001

om fastsettelse av metoder for genetisk identifikasjon av renrasede avlsdyr av storfe, og om endring av  
vedtak 88/124/EØF og 96/80/EF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 4709]

(2002/8/EF)

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), sist endret ved forordning 
(EØF) nr. 3768/85(2), særlig artikkel 6 nr. 1,

under henvisning til rådsdirektiv 87/328/EØF av 18. juni 
1987 om godkjenning av renrasede avlsdyr av storfe for 
avlsformål(3), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 77/504/EØF gis Kommisjonen tillatelse 
til å fastsette hvilke opplysninger som skal tas med i 
avstamningssertifikatet.

2) Ved direktiv 87/328/EØF gis Kommisjonen tillatelse til 
å vedta, utover blodtypeanalyse, andre egnede metoder 
for genetisk identifikasjon av renrasede avlshanndyr av 
storfe som er godkjent til avlsformål.

3) Ved kommisjonsvedtak 88/124/EØF av 21. januar 1988 
om fastsettelse av et standard avstamningssertifikat for 
sæd og embryoer fra renrasede avlsdyr av storfe og 
hvilke opplysninger det skal inneholde(4), ble det fastsatt 
at sertifikatene for sæd og embryoer fra renrasede avlsdyr 
av storfe skal inneholde opplysninger om blodtypen til 
kua som gir embryoer og oksen som gir sæd.

4) Ved kommisjonsvedtak 96/80/EF av 12. januar 1996 
om fastsettelse av et standard avstamningssertifikat for 
egg fra avlsdyr av storfe og hvilke opplysninger det skal 
inneholde(5), ble det fastsatt at sertifikatene for egg fra 
renrasede avlsdyr av storfe skal inneholde opplysninger 
om blodtypen til kua som gir egg.

5) Blodtypeanalyse er ikke lenger den mest foretrukne 
metoden når det gjelder genetisk identifikasjon av dyr, og 
genomrelaterte metoder, særlig DNA-analyse, blir mest 
brukt.

6) Det må derfor fastsettes bestemmelser slik at det med 
henblikk på utstedelse av avstamningssertifikater for 
renrasede avlsdyr av storfe skal være tillatt å ta i bruk 
metoder for genetisk identifikasjon som gir tilsvarende 
vitenskapelige garantier som blodtypeanalyser.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Utover blodtypeanalyser skal alle andre undersøkelser som er 
basert på en genomanalyse, og som gir tilsvarende garantier 
og er tilstrekkelig spesifikke når det gjelder å bekrefte et dyrs 
avstamning med en sikkerhet på minst 99,0 %, godkjennes for 
identifikasjon av renrasede avlsdyr av storfe.

Artikkel 2

I vedtak 88/124/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal første strekpunkt lyde:

«— ajourførte opplysninger som oppført i artikkel 1 
i vedtak 86/404/EØF om oksen som gir sæd og 
oksens blodtype, eller prøvingsresultater som gir 
tilsvarende vitenskapelige garantier for å bekrefte 
dennes avstamning,».

2. I artikkel 2 nr. 1 skal første strekpunkt lyde:

«— ajourførte opplysninger som oppført i artikkel 1 i 
vedtak 86/404/EØF om kua som gir embryoer og 
oksen som gir sæd samt dyrenes blodtyper eller 
prøvingsresultater som gir tilsvarende vitenskapelige 
garantier for å bekrefte deres avstamning,».

3. I kapittel I i modellen for avstamningssertifikatet i 
vedlegg I endres «Blodtype:……………» til «Blodtype 
eller tilsvarende prøve som er godkjent i samsvar med 
Fellesskapets regelverk:…………… (oppgi prøve og 
resultater)».

4. I del A og B i kapittel I i modellen for avstamningssertifikatet 
i vedlegg II endres «Blodtype:……………» til «Blodtype 
eller tilsvarende prøve som er godkjent i samsvar med 
Fellesskapets regelverk:…………… (oppgi prøve og 
resultater)».

2005/EØS/9/07

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 3 av 5.1.2002, s. 53, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2003 av 14. mars 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 5.6.2003, s. 7.

(1) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8. 
(2) EFT L 362 av 31.12.1985, s. 8. 
(3) EFT L 167 av 26.6.1987, s. 54. 
(4) EFT L 62 av 8.3.1988, s. 32. 
(5) EFT L 19 av 25.1.1996, s. 50. 
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Artikkel 3

I artikkel 1 i vedtak 96/80/EF skal første strekpunkt lyde:

«— ajourførte opplysninger som oppført i artikkel 1 i vedtak 86/404/EØF om kua som gir egg og 
kuas blodtype, eller prøvingsresultater som gir tilsvarende vitenskapelige garantier for å bekrefte 
dennes avstamning,».

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. desember 2001.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjon


