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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11 . juni 1992

om kriterierne for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og forenin
ger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr
(92/353/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/427/EØF af
26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser
for samhandel inden for Fællesskabet med enhovede

dyr ('), særlig artikel 4, stk. 2, litra a), og

Artikel 1

Organisationer og foreninger, der fører eller opretter
stambøger, skal for at blive officielt godkendt eller aner
kendt indgive ansøgning til myndighederne i den
medlemsstat, på hvis område de har deres hovedsæde.

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 2

I alle medlemsstaterne er der organisationer, foreninger
eller officielle tjenester, der fører eller opretter stambøger ;
der bør derfor fastsættes kriterier for godkendelse eller
anerkendelse af nævnte organisationer og foreninger ;
i henhold til artikel 4, stk. 1 , litra a), i direktiv 90/427/
EØF skal kriterierne sikre, at de godkendte eller aner
kendte organisationer og foreninger overholder de prin
cipper, som er opstillet af den organisation eller forening,
der fører den oprindelige stambog for racen ;

organisationen eller foreningen skal indgive ansøgningen
om godkendelse eller anerkendelse til myndighederne i
den medlemsstat, på hvis område den har sit hovedsæde ;
hvis den organisation eller forening opfylder bestemte
kriterier og har opstillet sine mål; skal den godkendes
eller anerkendes officielt af myndighederne i den
medlemsstat, som den har sendt ansøgningen til ;

1 . Den pågældende medlemsstats myndigheder
godkender eller anerkender officielt organisationer og
foreninger, der fører eller opretter stambøger, hvis de
opfylder betingelserne i bilaget.
2.

I en medlemsstat, hvor der for en race findes en

eller flere officielt godkendte eller anerkendte organisa
tioner eller foreninger, kan de nationale myndigheder dog
afslå at anerkende en ny organisation eller forening :
a) hvis denne udgør en fare for racens bevarelse eller
skader en eksisterende organisations eller forenings
virksomhed, forbedringsprogram eller avlsprogram,
eller

b) hvis de enhovede dyr af denne race kan indføres eller
registreres i et særligt afsnit af en stambog, der føres af
en organisation eller forening, som navnlig for dette
afsnits vedkommende overholder de principper, som er
opstillet i overensstemmelse med nr. 3, litra b), i bila

get, af den organisation eller forening, som fører den
oprindelige stambog for racen.

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske
Komité —

3.

(') EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55.

officielle godkendelser eller anerkendelser og de afslag, de
har givet.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de
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4. Far en organisation eller forening i en medlemsstat
afslag på en ansøgning om officiel godkendelse eller aner
kendelse, skal den have skriftlig meddelelse om årsagerne
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Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

til afslaget.
Artikel 3

Myndighederne i den pågældende medlemsstat tilbage
kalder den officielle godkendelse eller anerkendelse af en
organisation eller forening, der fører en stambog, hvis den
ikke længere på varig måde opfylder betingelserne i bila
get.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . juni 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende

11 . 7. 92

Nr. L 192/65

BILAG

Organisationer og foreninger, der fører stambøger, opretter afsnit i stambøger og opretter stambøger for regi
strerede enhovede dyr, skal for at blive officielt godkendt eller anerkendt :
1 ) have status som juridisk person i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor ansøg
ningen indgives
2) over for de ansvarlige myndigheder bevise :
a) kvaliteten af deres virksomhed

b) at de overholder de principper, der er opstillet i overensstemmelse med nr. 3, litra b), af den organisa
tion eller forening, som fører den oprindelige stambog for racen, hvis det drejer sig om en organisation
eller forening, der ikke fører denne oprindelige bog for racen
c) deres evne til at udøve den nødvendige kontrol med stambogsføringen
d) at de har tilstrækkeligt mange dyr til at kunne gennemføre et forbedrings- eller avlsprogram eller til at
sikre racens bevarelse, når det anses for nødvendigt
e) at de er i stand til at gøre de oplysninger tilgængelige (f.eks. om ydelser), der er nødvendige for
gennemførelsen af forbedrings- eller avlsprogrammet eller racens bevarelse
3) have etableret et grundlag for-:
a) et system for udlevering af oplysninger (om f.eks. ydelser), der kan bruges til at bedømme de enhovede
dyr med henblik på racens forbedring, avl eller racens bevarelse

b) for så vidt det drejer sig om en organisation eller forening, som fører den oprindelige stambog for
racen :

— et registreringssystem for afstamning
— en definition af racens (eller racernes) karakteristika eller af den population, der omfattes af stam
bogen
— et basissystem for identifikation af dyrene
— en definition af målene for avlsprogrammer
— inddeling af stambogen i flere afsnit, hvis der er forskellige betingelser for dyrenes optagelse i stam
bogen, eller hvis der er forskellige fremgangsmåder ved klassificering af dyr, der indskrives i bogen
— forældre og bedsteforældre fra en eller flere andre stambøger, hvis dette er nødvendigt

4) have en forretningsorden, der bl.a. foreskriver, at der ikke må forekomme forskelsbehandling af opdræt
terne. Hvis der for den samme race på Fællesskabets område findes flere organisationer eller foreninger,
der dækker hele dette område, kan det i en organisations eller forenings vedtægter fastsættes, at de enho
vede dyr skal være født på et bestemt område for at kunne indføres i stambogen på grundlag af fødselsat
testen. Denne begrænsning gælder ikke for indførelse til avl.

