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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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) I henhold til gjennomføringsreglene for artikkel 4 i 
direktiv 90/428/EØF bør hver medlemsstat først utpeke 
en samordningsmyndighet med ansvar for å innhente de 
nødvendige opplysninger.

2) I henhold til kommisjonsvedtak 92/216/EØF av 26. mars 
1992 om innhenting av opplysninger om konkurranser 
for dyr av hestefamilien som nevnt artikkel 4 nr. 2 
i rådsdirektiv 90/428/EØF(2) skal en liste over slike 
samordningsmyndigheter offentliggjøres i C-serien av 
Den europeiske unions tidende.

3) Offentligheten kan trolig informeres på en mer effektiv 
måte ved at denne listen offentliggjøres på Kommisjonens 
nettsted.

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

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 20.2.2004, s. 62, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2005 av 11. mars 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 28.7.2005,  
s. 1.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 60.
(2) EFT L 104 av 22.4.1992, s. 77.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 1 i vedtak 92/216/EØF skal annet ledd lyde:

«2. Hver medlemsstat skal meddele Kommisjonen navn 
og adresse til samordningsmyndigheten utpekt i samsvar med 
nr. 1. På grunnlag av disse meddelelsene skal Kommisjonen 
utarbeide en liste over samordningsmyndighetene. Denne 
listen offentliggjøres på følgende nettsted:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOmmISJONSVEDTAK

av 16. februar 2004

om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over samordningsmyndigheter(*)

[meddelt under nummer K(2004) 390]

(2004/158/EF)
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