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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING

Nr L 192/63

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 juni 1992

om fastställande av kriterier för godkännande eller erkännande av organisationer och
sammanslutningar som för eller upprättar stamböcker för registrerade hästdjur
(92/353/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
HAR FATTAT DETTA BESLUT

lämna in en ansökan till myndigheterna i den medlemsstat på
vars territorium den har sitt huvudkontor.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni
1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln
med hästdjur inom gemenskapen^), särskilt artikel 4.2 a i
detta, oh

Artikel 2

1.

Myndigheterna i den berörda medlemsstaten skall

officiellt godkänna eller erkänna varje organisation eller sam
manslutning som för eller upprättar en stambok, om
organisationen eller sammanslutningen uppfyller villkoren i
bilagan.

med beaktande av följande:

I samtliga medlemsstater förs eller upprättas stamböcker

antingen av organisationer eller sammanslutningar eller av
officiella organ. Det är därför nödvändigt att fastställa
kriterier för godkännande eller erkännande av sådana
organisationer och sammanslutningar.

Enligt artikel 4.1 a i direktiv 90/427/EEG skall de fastställda
kriterierna göra det möjligt att säkerställa att godkända eller
erkända organisationer eller sammanslutningar följer de
principer som fastställts av den organisation eller sam
manslutning som för stamboken för den ursprungliga rasen.
Organisationen eller sammanslutningen skall lämna in
ansökan om godkännande eller erkännande till de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat på vars territorium den har
sitt huvudkontor.

2.

Om det i en medlemsstat redan finns en eller flera

officiellt godkända eller erkända organisationer eller sam
manslutningar för en viss ras, får myndigheterna i den
medlemsstaten dock vägra erkänna en ny organisation eller
sammanslutning

a) om den hotar rasens fortbestånd eller äventyrar en
befintlig organisations eller sammanslutnings verk
samhet eller program för förbättring eller avelsurval, eller

b) om hästdjuren av den rasen får införas eller registreras i en
särskild del av en stambok som förs av en organisation
eller sammanslutning, som särskilt för denna dels
vidkommande följer de principer som har uppställts i
enlighet med punkt 3 b i bilagan av den organisation eller
sammanslutning som för stamboken för den ursprungliga
rasen .

Om en organisation eller sammanslutning uppfyller vissa
kriterier och har klart angivna mål, skall den få officiellt
godkännande eller erkännande av myndigheterna i den
medlemsstat där ansökan har inlämnats.

3.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

varje officiellt godkännande eller erkännande samt om sådana
avslag som har överklagats.

Åtgärderna enligt detta beslut är förenliga med yttrandet från
Ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

4.
Om en organisation eller sammanslutning i en
medlemsstat vägras officiellt godkännande eller erkännande,
skall sammanslutningen eller organisationen skriftligen
underrättas om skälen för avslaget.

Artikel 1

Artikel 3

För att bli officiellt godkänd eller erkänd skall en organisation
eller sammanslutning som för eller upprättar stamböcker

Myndigheterna i en berörd medlemsstat skall återkalla ett

o EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55.

officiellt godkännande eller erkännande från varje
organisation eller sammanslutning som för stambok, om den
inte längre konsekvent uppfyller villkoren i bilagan.
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Utfärdat i Bryssel den 11 juni 1992.
På kommissionens vägnar
Ray MAC SHARRY

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

En organisation eller sammanslutning som för stamböcker, upprättar delar av stamböcker och upprättar stamböcker
för registrerade hästdjur skall för att bli officiellt godkänd eller erkänd uppfylla följande krav:
1 . Vara en juridisk person i enlighet med den lagstiftning som gäller i den medlemsstat där ansökan görs.
2. Kunna visa de behöriga myndigheterna
a) att den arbetar effektivt,

b) att den följer de principer som enligt punkt 3 b i bilagan har fastställts av den organisation eller sam
manslutning som för stamboken för den ursprungliga rasen, såvida inte organisationen eller sam
manslutningen själv för stamboken för den ursprungliga rasen,
c) att den kan utföra de kontroller som registrering av härstamningen kräver,
d) att den förfogar över tillräckligt många hästdjur för ett program för förbättring eller avelsurval eller för rasens

bevarande om detta anses nödvändigt,

e) att den kan tillhandahålla de uppgifter (t. ex. om prestationer) som behövs för att genomföra ett program för
förbättring, avelsurval eller rasens bevarande.
3. Ha fastställda principer
a) för ett system som tillhandahåller uppgifter (t. ex. om prestationer) som gör att hästdjur kan bedömas med
avseende på rasens förbättring, avelsurval eller rasens bevarande samt,

b) i fråga om en organisation eller sammanslutning som för stambok för den ursprungliga rasen, för
— ett system för registrering av härstamning,
— en definition av rasens (eller rasernas) egenskaper eller av den population som omfattas av stamboken,
— ett system för identifiering av hästdjuren,
— en definition av avelsmål,

— en uppdelning av stamboken, om det finns olika villkor för registrering av hästdjur, eller olika system för
klassificering av de hästdjur som registreras i stamboken,
■*— härstamningar som införts i en eller flera andra stamböcker, om detta är nödvändigt.
4. Ha förfaranderegler som särskilt föreskriver att det inte får förekomma någon särbehandling av uppfödare. Om
det inom gemenskapens territorium för någon ras finns flera organisationer eller sammanslutningar som
tillsammans täcker hela detta territorium, får förfarandereglerna för en sådan organisation eller sammanslutning
dock föreskriva att hästdjuren måste vara födda inom ett visst territorium för att ha rätt att registreras i syfte att
erhålla födelseintyg. Denna inskränkning gäller inte för registrering i avelssyfte.
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