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(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV
af 5 . marts 1990

om godkendelse af racerene avlssvin til avlsbrug
(90/ 1 18/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 88/661 /EØF af 19.
december 1988 om zootekniske normer for avlssvin ('),
særlig artikel 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger :
Formålet med direktiv 88/661 /EØF er blandt andet at

gennemføre en gradvis liberalisering af samhandelen
inden for Fællesskabet med racerene avlssvin ; med

henblik herpå er det nødvendigt at foretage en yderligere
harmonisering med hensyn til godkendelse af sådanne
dyr til avlsbrug ;

bestemmelserne om godkendelse til avlsbrug gælder såvel
dyrene som deres sæd, æg og embryoner ;
med henblik herpå bør det undgås, at nationale bestem
melser vedrørende godkendelse af racerene avlssvin og
deres sæd, æg og embryoner til avlsbrug forbyder,
begrænser eller hindrer samhandelen inden for Fællesska
bet, hvad enten der er tale om naturlig bedækning, inse
minering eller udtagning af æg eller embryoner ;

undgås, at arveanlæggene forringes, navnlig hvad angar
handyr til avlsbrug, der skal frembyde absolut sikkerhed
for deres genetiske værdi og for, at de ikke har arvelige
fejl ;

det er nødvendigt at sondre mellem på den ene side,
godkendelse til inseminering af racerene avlsdyr og af

deres sæd, som har gennemgået alle undersøgelser i
forbindelse med den officielle afprøvning, der er fastsat
for deres race i en medlemsstat, og på den anden side,
godkendelse, som udelukkende finder sted med henblik
på officiel afprøvning ;
det er hensigtsmæssigt at fastlægge en fremgangsmåde for
bilæggelse af konflikter, navnlig i tilfælde af problemer,
som måtte opstå ved vurderingen af resultaterne ;
en forskrift, om at sæd, æg og embryoner skal håndteres
af officielt godkendt personale, kan skabe de nødvendige
garantier for, at det tilsigtede mål nås ;

på baggrund af de nuværende særlige forhold i Spanien
og Portugal er det nødvendigt at fastsætte en supplerende
frist for iværksættelsen af dette direktiv i de pågældende
medlemsstater —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

anvendelse af racerene avishundyr, deres æg og embry
oner til avlsbrug må ikke forbydes, begrænses eller
hindres ;

inseminering er en vigtig metode til øget anvendelse af de
bedste avlsdyr og dermed til forbedring af
svinebestanden : i den forbindelse bør det imidlertid

(') EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1988 , s. 36 .

Artikel 1

Medlemsstaterne drager omsorg for, at der, med forbehold
af de dyresundhedsmæssige regler, ikke forekommer
forbud mod, begrænsning af eller hindring for :
— godkendelsen af racerene avishundyr til avlsbrug

— godkendelsen af racerene avlshandyr til naturlig
bedækning
— anvendelsen af æg og embryoner fra racerene avlshun
dyr.
Artikel 2

1.

Nr. L 71 /35

De Europæiske Fællesskabers Tidende

17. 3 . 90

Artikel 3

Medlemsstaterne drager omsorg for, at der, med forbehold
af de dyresundhedsmæssige regler, kun kan finde
markedsføring sted af sæd, æg og embryoner, som er
udtaget behandlet og opbevaret af et officielt godkendt
organ eller af officielt godkendt personale.

En medlemsstat kan ikke forbyde, begrænse eller

Artikel 4

hindre :

— godkendelse til inseminering på sit område af
racerene avlshandyr eller anvendelse af deres sæd, når
disse dyr er godkendt til inseminering i en medlems
stat på grundlag af den kontrol af deres ydelse og af
vurderingen af deres genetiske værdi, der foretages i
overensstemmelse med Kommissionens beslutning
89/507/EØF (')
— godkendelse med henblik på officiel afprøvning af
racerene avlshandyr til avlsbrug eller anvendelse af
deres sæd i de mængder, som er nødvendige for den
kontrol af deres ydelse og af vurderingen af deres
genetiske værdi, der foretages i overensstemmelse med
beslutning 89/507/EØF af officielt anerkendte fore
ninger eller organisationer.
2. Giver anvendelsen af stk. 1 anledning til konflikter,
navnlig vedrørende fortolkningen af prøveresultaterne, har
de pågældende ret til at indhente udtalelse fra en sagkyn
dig.
Under hensyn til den sagkyndiges udtalelse kan der på
anmodning af en medlemsstat træffes foranstaltninger
efter fremgangsmåden i artikel 4.

Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel,
tager Den Stående Zootekniske Komité, oprettet ved
afgørelse 77/505/EØF (2), sagen op til behandling i over
ensstemmelse med reglerne i artikel 11 i direktiv 88/661 /
EØF (3).
Artikel 5

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

direktiv senest den 1 . januar 1991 . De underretter straks
Kommissionen herom .

Kongeriget Spanien og Republikken Portugal har dog en
yderligere frist på to år til at efterkomme dette direktiv.
Artikel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 1990.
På Rådets vegne

3. De almindelige gennemførelsesbestemmelser til stk.
2 fastsættes, om fornødent, efter fremgangsmåden i artikel

J. WALSH

4.

Formand

(') EFT nr. L 247 af 23. 8. 1989, s. 43.

o EFT nr. L 206 af 12. 8 . 1977, s. 11 .
(3) EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1988 , s. 36.

