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om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i
tävlingar
(90/428/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR

avelsverksamhet. En högsta procentsats bör dock fastställas

ANTAGIT DETTA DIREKTIV

för detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i
detta,

Det är lämpligt att besluta om genomförandeåtgärder då det
gäller vissa tekniska frågor. Därför bör åtgärder vidtas för ett
nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och

kommissionen inom Ständiga kommittén för husdjursavel.

med beaktande av kommissionens förslag(1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande(3), och

Artikel 1

med beaktande av följande:

Levande hästdjur är upptagna på listan över varor i bilaga 2
till fördraget.

Detta direktiv fastställer villkoren för handel med hästdjur
som är avsedda för tävlingar samt villkoren för deltagande i
tävlingar.

För att säkerställa en rationell utveckling av produktionen av
hästdjur och därigenom öka produktiviteten på det området
måste regler fastställas på gemenskapsnivå för handeln inom
gemenskapen med hästdjur som är avsedda för tävlingar.

Artikel 2

Avel och uppfödning av hästdjur, i synnerhet hästar, räknas i
allmänhet till jordbrukssektorn och utgör en inkomstkälla
för en del av jordbrukarna.
Det finns skillnader inom gemenskapen då det gäller regler
för tillträde till tävlingar och dessa skillnader utgör ett hinder
för handeln inom gemenskapen.
Handeln med hästdjur som är avsedda för tävlingar samt
deltagande i sådana tävlingar kan äventyras av de skillnader
som finns i reglerna om användning av en del av prissumman
eller vinsten för att skydda, utveckla och förbättra aveln i
medlemsstaterna. Ett fritt tillträde till tävlingarna förutsätter
att dessa regler harmoniseras.
I avvaktan på en sådan harmonisering och i synnerhet för att
bibehålla eller öka produktiviteten på området bör medlems
staterna få tillstånd att avsätta en viss del av prissumman eller
vinsten för att skydda, utveckla och förbättra sin
C) EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 61 .
(2) EGT nr C 149, 18.6.1990.
P) EGT nr C 62, 12.3.1990, s. 46 .

Vid tillämpningen av detta direktiv skall de definitioner gälla
som fastställs i artikel 2 i rådets direktiv 90/427/EEG av den

26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för
handeln med hästdjur inom gemenskapen(4).
Vidare gäller att tävling betyder varje hästtävling, däri
inräknat hästkapplöpningar, hopptävlingar, parader, dressyr,
körtävlingar och uppvisningar.

Artikel 3

1 . Tävlingsreglerna får inte göra någon åtskillnad mellan
hästdjur som är registrerade i den medlemsstat där tävlingen
hålls och hästdjur som är registrerade i andra medlemsstater.
2.
Tävlingsreglerna får inte göra någon åtskillnad mellan
hästdjur som härstammar från den medlemsstat där tävlingen
hålls och hästdjur som kommer från andra medlemsstater.
(4) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55 .
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3. De allmänna reglerna för genomförande av denna
artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 6.

1.
De förpliktelser som fastställs i artikel 3 skall särskilt
gälla

Artikel 5

a) kraven för tillträde till tävlingen, särskilt minimi- eller
maximikrav,

b) bedömningen vid tävlingen,

c) den prissumma eller vinst som kan uppkomma genom
tävlingen.
2.

Följande undantag gäller emellertid:

— De förpliktelser som anges i artikel 3 skall inte inverka på

1 . Till dess att relevanta beslut har fattats enligt artikel 4 i
direktiv 90/427/EEG skall ägaren eller hans ombud
skriftligen underrättas om skälen till varför ett djur som är
registrerat i en medlemsstat vägras tillträde till en tävling.
2. Under sådana förhållanden som beskrivs i punkt 1 har
ägaren eller hans ombud rätt att inhämta ett expertutlåtande
enligt villkoren i artikel 8.2 i direktiv 89/662/EEG(1) som
skall gälla med vederbörliga ändringar.

organisationen av

a) tävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en
särskild stambok och som har till syfte att förbättra

3.
Kommissionen skall anta regler för tillämpningen av
denna artikel enligt förfarandet i artikel 6.

rasen,

Artikel 6

b) regionala tävlingar med sikte på att välja ut hästdjur,
c) historiska eller traditionella evenemang.
Medlemsstater som vill utnyttja dessa möjligheter skall
dessförinnan underrätta kommissionen om detta.

— För varje tävling eller tävlingstyp skall medlemsstaterna
ha tillåtelse att, genom för ändamålet officiellt erkända
eller godkända organisationer, avsätta en viss procentsats
av den prissumma eller den vinst som avses i punkt 1 c för
att skydda, utveckla och förbättra avels-arbetet.
Procentsatsen får vara högst 30 procent år 1991 , 25
procent år 1992 och 20 procent från år 1993.
Villkoren för utdelning från dessa fonder i den berörda
medlemsstaten skall meddelas till kommissionen och

övriga medlemsstater i Ständiga kommittén för
husdjursavel.
Före den 31 december 1992 skall rådet ompröva villkoren
för tillämpningen av dessa bestämmelser på grundval av
en rapport från kommissionen som skall redogöra för de
framsteg som gjorts i harmoniseringen av alla de problem
som har sin grund i villkoren för avel av tävlingshästar
samt ange ändamålsenliga förslag som rådet skall fatta
beslut om med kvalificerad majoritet.

När det förfarande som fastställs i denna artikel skall til

lämpas skall Ständiga kommittén för husdjursavel, inrättad
genom beslut 77/505/EEG(2), fatta beslut enligt bestäm
melserna i artikel 11 i direktiv 88/661 /EEG(3).
Artikel 7

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 1 juli 1991 . De skall genast underrätta kommis
sionen om detta.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 1990.
På rådets vägnar
M. O'KENNEDY

Ordförande

C ) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13 .
(2) EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 11 .
(3) EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36.

