
26.11.2009 Nr. 63/59EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 
om renrasede avlsdyr av sau og geit(1), særlig artikkel 4 annet 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kommisjonsvedtak 90/255/EØF av  
10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier for oppføring 
av renrasede avlsdyr av sau og geit i stambøker(2) kan 
avlslag og avlsorganisasjoner vedta å oppføre hanndyr av 
visse raser, som angis i en uttømmende liste, i et vedlegg 
til stamboken.

2) Denne listen har vist seg å være upraktisk og lite fleksibel, 
og bør erstattes med en fleksibel framgangsmåte der 
avlsorganisasjoner kan velge å bruke de nødvendige 
genetiske ressurser innenfor rammen av et avlsprogram 
som er klart avgrenset og under tilsyn.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 13.5.2005, s. 87, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2006 av 22. september 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 
30.11.2006, s. 3.

(1) EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30.
(2) EFT L 145 av 8.6.1990, s. 32.

3) Av hensyn til vern av dyregenetiske ressurser bør 
avlsorganisasjoner eller avlslag i relevante tilfeller tillates 
å opprette vedlegg til sine stambøker for hanndyr som 
ikke oppfyller kriteriene for oppføring i hoveddelen, men 
som er verdifulle for bevaring av rasen.

4) Reglene for oppføring av visse hanndyr i et vedlegg 
til stamboken og for hvorvidt avkom fra slike hanndyr 
får oppføres i hoveddelen av stamboken bør være 
tilstrekkelig strenge og ikke-diskriminerende. De 
bør derfor framlegges for forhåndsgodkjenning av 
vedkommende myndighet nevnt i kommisjonsvedtak 
90/254/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier 
for godkjenning av avlsorganisasjoner og avlslag som 
oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av 
sau og geit(3).

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 90/255/EØF erstattes av vedlegget til dette 
vedtak.

 

(3) EFT L 145 av 8.6.1990, s. 30.

KOMMISJONSVEDTAK

av	11.	mai	2005

om	endring	av	vedtak	90/255/EØF	med	hensyn	til	oppføring	av	hanndyr	av	sau	og	geit	i	et	vedlegg	til	
stamboken(*)

[meddelt under nummer K(2005) 1409]

(2005/375/EF)

2009/EØS/63/06
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

‹‹VEDLEGG

Vilkår	fastsatt	i	artikkel	4	fjerde	strekpunkt

1. Stamboken skal gjelde en «hardfør» rase som vanligvis ikke er beregnet på intensiv produksjon. Avlslaget eller 
avlsorganisasjonen må kunne påvise mangel på hanndyr som er registrert i stambokens hoveddel og som er 
tilgjengelige for avl i samsvar med avlsprogrammet.

2. Avlslaget eller avlsorganisasjonen må kunne godtgjøre at det er nødvendig med et vedlegg til stamboken for 
hanndyr innenfor rammen av avlsprogrammet.

3. Vilkårene for oppføring i stambokens hoveddel av avkom av hanndyr som er oppført i et vedlegg til stamboken, 
må fastsettes og må være minst like strenge som de vilkår som får anvendelse på hunndyr av samme rase. 
Avlslaget eller avlsorganisasjonen skal derfor få disse vilkårene forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet 
som godkjenner den berørte organisasjonen i samsvar med kommisjonsvedtak 90/254/EØF.››


