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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

De zoötechnische wetgeving van de Unie is gericht op het bevorderen van de vrije 
handel in fokdieren en hun genetische materiaal met inachtneming van de 
duurzaamheid van fokprogramma’s en de instandhouding van de genetische rijkdom. 

Momenteel bestaat de zoötechnische wetgeving van de Unie uit vier ("verticale") 
basishandelingen voor specifieke soorten, waarin de basisbeginselen voor 
fokrunderen, -varkens, -schapen, -geiten en -paarden zijn neergelegd. Deze 
richtlijnen van de Raad bieden de rechtsgrondslagen voor de vaststelling door de 
Commissie van uitvoeringsmaatregelen voor: 

– de goedkeuring of erkenning en het op een lijst plaatsen van 
fokkersorganisaties, fokkersverenigingen en privéondernemingen;  

– de registratie en classificatie van dieren in stamboeken en keurstamboeken en, 
in het geval van hybride fokvarkens, in registers;  

– prestatieonderzoek en genetische evaluatie; en  

– de inhoud van zoötechnische certificaten voor fokdieren en sperma, eicellen en 
embryo's ervan.  

Momenteel zijn er echter ook technische voorschriften van dezelfde aard betreffende 
de toelating van fokdieren voor de voortplanting vastgesteld in drie richtlijnen van de 
Raad en een beschikking van de Commissie. 

Bovendien zijn er voor Richtlijn 91/174/EEG, waarin de beginselen voor de handel 
in raszuivere fokdieren van andere soorten zijn vastgesteld, geen 
uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd. 

In een horizontale richtlijn, aangevuld met uitvoeringsmaatregelen, zijn voorschriften 
voor de invoer van fokdieren en levende producten ervan uit derde landen 
vastgesteld. 

Ten slotte zijn in een specifiek besluit van de Raad voorschriften voor de aanwijzing 
van een referentiecentrum voor het fokken van runderen vastgesteld. 

Dit voorstel omvat twaalf hoofdstukken en vijf technische bijlagen. 

In de hoofdstukken I tot en met VIII van het voorstel zijn de bepalingen uit de 
Richtlijnen 2009/157/EG (runderen), 88/661/EEG (raszuivere en hybride 
fokvarkens), 89/361/EEG (schapen en geiten), 90/427/EEG (paardachtigen), 
91/174/EEG (andere dieren) en 94/28/EG (invoer) van de Raad gecombineerd, zoals 
aangegeven in de concordantietabel. 

Hoofdstuk III bevat de bepalingen voor de relatie tussen fokkers en 
stamboekverenigingen en geschillenbeslechting, waarbij rekening is gehouden met 
de huidige procedures in Beschikking 92/354/EEG van de Commissie. 
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Hoofdstuk IV bevat de bepalingen voor de toelating van fokdieren voor 
voortplantingsdoeleinden en kunstmatige inseminatie, die momenteel zijn 
opgenomen in de Richtlijnen 87/328/EEG (runderen), 90/118/EEG (raszuivere 
varkens) en 90/119/EEG (hybride fokvarkens), zoals aangegeven in de 
concordantietabel, maar ook in Beschikking 90/257/EEG van de Commissie 
(schapen en geiten). 

Hoofdstuk V gaat over prestatieonderzoek en bevat de bepalingen van 
Beschikking 96/463/EG van de Raad tot aanwijzing van de referentie-instantie voor 
de methoden voor het testen van raszuivere runderen. 

In de hoofdstukken IX en X van het voorstel wordt een rechtsgrondslag vastgesteld 
voor de uitvoering van officiële controles op zoötechnische gebied en de 
samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, met inachtneming van algemene 
beginselen die voor dergelijke controles gelden. Deze bepalingen zijn opgenomen 
met het oog op de nieuwe diergezondheidswetgeving en een voorstel voor een 
verordening betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten. Vanwege 
deze wetgevingsinitiatieven zal de wetgeving betreffende controles op dieren en 
levende producten ervan in het handelsverkeer binnen de Unie 
(Richtlijn 90/425/EEG van de Raad) en bij invoer uit derde landen 
(Richtlijn 91/496/EEG), alsmede de wetgeving betreffende de samenwerking tussen 
de bevoegde autoriteiten (Richtlijn 89/608/EEG), niet langer van toepassing zijn op 
zoötechnische aspecten. De voorgestelde tekst sluit nauw aan bij met name titel II 
(officiële controles), titel IV (administratieve bijstand), titel VI (controles van de 
Commissie) en titel VII (handhaving) van het voorstel voor een nieuwe verordening 
betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten. 

Hoofdstuk XI houdt rekening met de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon, dat voorschrijft dat de machtigingsgrondslagen in de basisbesluiten van de 
zoötechnische wetgeving van de Unie worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Daartoe 
moeten voor elke vast te stellen maatregel met betrekking tot de door het basisbesluit 
verschafte bevoegdheden de gedelegeerde bevoegdheden worden vastgesteld volgens 
artikel 290 VWEU of de benodigde uitvoeringsbevoegdheden volgens artikel 291 
VWEU. 

Hoofdstuk XII bevat de slotbepalingen betreffende ingetrokken wetgeving en de data 
voor de inwerkingtreding en toepassing. 

Bijlage I (gedetailleerde criteria voor de erkenning van stamboekverenigingen en de 
goedkeuring van fokprogramma's) bevat de bepalingen die nu zijn opgenomen in de 
bijlagen bij de Beschikkingen 84/247/EEG (runderen), 89/501/EEG (raszuivere 
fokvarkens), 89/504/EEG (hybride fokvarkens), 90/257/EEG (schapen en geiten) en 
92/353/EEG (paardachtigen). 

Bijlage II (gedetailleerde criteria voor de inschrijving van fokdieren in stamboeken) 
bevat de bepalingen die nu zijn opgenomen in de Beschikkingen 84/419/EEG 
(runderen), 89/502/EEG (raszuivere fokvarkens), 89/505/EEG (hybride fokvarkens), 
90/255/EEG (schapen en geiten) en 96/78/EG (paardachtigen). 
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Bijlage III (gedetailleerde criteria voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie) 
bevat de bepalingen die nu zijn opgenomen in de Beschikkingen 2006/427/EG 
(runderen), 89/507/EEG (raszuivere en hybride fokvarkens) en 90/256/EEG (schapen 
en geiten). 

Bijlage IV (functies en plichten van de EU-referentiecentra) komt overeen met 
bijlage II bij Beschikking 96/463/EG van de Raad. 

Bijlage V (zoötechnisch certificaat) bevat de principiële informatievoorschriften die 
momenteel zijn opgenomen in de bijlagen bij de Beschikkingen 2005/379/EG 
(runderen), 89/503/EEG (raszuivere fokvarkens), 89/506/EEG (hybride fokvarkens), 
90/258/EEG (schapen en geiten), 96/79/EG (paardachtigen), 96/509/EG (invoer van 
sperma van raszuivere fokrunderen, -varkens, -schapen en -geiten) en 96/510/EG 
(invoer van fokdieren, sperma, eicellen en embryo's) van de Commissie. 

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN 
EFFECTBEOORDELINGEN 

Gebleken is dat de basisbeginselen en belangrijkste voorschriften van de 
zoötechnische wetgeving van de Unie adequaat zijn en voldoende zijn aangepast aan 
de technische ontwikkelingen op het gebied van de veeteelt; zij zijn daarom in het 
voorstel overgenomen. Aangezien de huidige zoötechnische wetgeving van de Unie 
echter een verticale, soortgebonden structuur heeft, zijn de vrijwel identieke 
bepalingen gestroomlijnd en preciezer en consistenter geformuleerd in een 
verordening, om handelsbelemmeringen als gevolg van de omzetting in nationaal 
recht te voorkomen. 

De afgelopen twintig jaar heeft de Commissie regelmatig bijeenkomsten met 
lidstaten gehad om zoötechnische aangelegenheden te bespreken in het Permanent 
Zoötechnisch Comité en is de wetgeving gezamenlijk ontwikkeld. 
Grensoverschrijdende activiteiten van stamboekverenigingen zijn een heikel punt 
gebleven, omdat enkele lidstaten wezen op de verschillen in omzetting van de 
richtlijn in nationaal recht. Deze situatie bleef onveranderd tot de laatste vergadering 
van de zoötechnische werkgroep in februari 2012, waarop de hoofdlijnen, de 
structuur en de nieuwe elementen van het voorstel zijn gepresenteerd en besproken. 

Bovendien heeft de Commissie talloze door fokkers, stamboekverenigingen en 
bevoegde autoriteiten aangekaarte problemen behandeld die verband hielden met een 
uiteenlopende interpretatie van de bestaande bepalingen door de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten. De Commissie is dan ook doordrongen van de behoeften 
van de veeteeltsector en de toezichthoudende bevoegde autoriteiten. 

De voorgestelde bepalingen betreffende officiële controles op zoötechnisch gebied 
zijn, met de nodige aanpassingen, volledig afgestemd op de bepalingen in het 
voorstel voor een verordening betreffende officiële controles en andere officiële 
activiteiten op veterinair gebied, dat de Commissie na een uitvoerige raadpleging van 
de belanghebbenden heeft gedaan. 
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3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL 

Met de voorgestelde verordening worden in één rechtskader de beginselen 
opgenomen voor de erkenning en de opname in lijsten van fokkersorganisaties, 
fokkersverenigingen en privéondernemingen, de goedkeuring van hun 
fokprogramma’s, de inschrijving van dieren in stamboeken en keurstamboeken en de 
classificatie ervan op grond van de genetische waarde, de registratie van hybride 
fokvarkens in registers, het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie alsook de 
inhoud van zoötechnische certificaten voor fokdieren en sperma, eicellen en 
embryo’s ervan. 

Bovendien worden in de verordening voorschriften vastgelegd voor de invoer van 
fokdieren, sperma, eicellen en embryo’s uit derde landen, en de aanwijzing van 
referentiecentra voor het fokken van dieren. 

Deze verordening bevat ook bepalingen voor de uitvoering van officiële en 
zoötechnische controles en voor het oplossen van geschillen die zich voordoen 
wanneer uit zoötechnische controles is gebleken dat de zoötechnische regelgeving 
niet wordt nageleefd. 

De voorschriften in dit voorstel weerspiegelen echter die in het voorstel van de 
Commissie voor een nieuwe verordening betreffende officiële controles, dat 
momenteel door het Europees Parlement en de Raad wordt besproken. Om 
inconsistenties tussen beide teksten te vermijden en te zorgen voor een 
geharmoniseerde aanpak op het gebied van controles, zal de Commissie het verloop 
van de discussies over beide teksten op de voet volgen en eventueel tijdig de nodige 
voorstellen doen om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake officiële controles op 
zoötechnisch gebied in de nieuwe verordening betreffende officiële controles worden 
opgenomen. 

In de voorgestelde verordening wordt de rechtsgrondslag geboden voor de 
vaststelling van gedelegeerde en uitvoeringsmaatregelen, overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING  

Geen. 

5. FACULTATIEVE ELEMENTEN  

Geen. 
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2014/0032 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor de handel in en de 
invoer in de Unie van fokdieren en levende producten ervan 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 42 en 
artikel 43, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie1, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité2, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s3, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het fokken van als landbouwhuisdier gehouden runderen, varkens, schapen, geiten en 
paarden, en in mindere mate het fokken van dieren van andere soorten, speelt een 
belangrijke rol in de landbouw van de Unie en vormt een bron van inkomsten voor de 
landbouwgemeenschap. Het fokken van dieren van die soorten wordt het best 
gestimuleerd indien gebruik wordt gemaakt van raszuivere fokdieren of hybride 
fokvarkens van vastgelegde hoge genetische kwaliteit. 

(2) De lidstaten hebben daarom consequent geprobeerd om, als onderdeel van hun 
landbouwbeleid, de productie van vee met specifieke genetische eigenschappen dat 
voldoet aan bepaalde prestatienormen te bevorderen, soms door middel van 
overheidsinvesteringen. Verschillen tussen die normen kunnen technische barrières 
opwerpen voor de handel in fokdieren en levende producten ervan, alsook voor de 
invoer daarvan in de Unie. 

                                                 
1 PB C […] [van dd/mm/yyyy], blz. […]. 
2 PB C […] [van dd/mm/yyyy], blz. […]. 
3 PB C […] [van dd/mm/yyyy], blz. […]. 
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(3) Richtlijn 88/661/EEG van de Raad van 19 december 1988 betreffende de 
zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens4, Richtlijn 89/361/EEG van de 
Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten5, Richtlijn 
90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en 
genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in 
paardachtigen6, Richtlijn 91/174/EEG van de Raad van 25 maart 1991 inzake 
zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in rasdieren en tot 
wijziging van de Richtlijnen 77/504/EEG en 90/425/EEG7, Richtlijn 94/28/EG van de 
Raad van 23 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de zoötechnische en 
genealogische voorschriften voor de invoer uit derde landen van dieren, alsmede van 
sperma, eicellen en embryo’s en tot wijziging van Richtlijn 77/504/EEG betreffende 
raszuivere fokrunderen8 en Richtlijn 2009/157/EG van de Raad van 30 november 2009 
betreffende raszuivere fokrunderen9 vormen het rechtskader voor de wetgeving van de 
Unie inzake het fokken van raszuivere fokrunderen, -varkens, -schapen, -geiten en 
-paarden alsmede hybride fokvarkens. Die richtlijnen hebben tot doel de veeteelt in de 
Unie te ontwikkelen en tegelijkertijd controle op de handel in fokdieren en levende 
producten ervan alsook op de invoer daarvan in de Unie uit te oefenen en zo het 
concurrentievermogen van de sector inzake fokdieren en levende producten ervan in 
de Unie in stand houden. 

(4) Richtlijn 87/328/EEG van de Raad van 18 juni 1987 betreffende de toelating van 
raszuivere fokrunderen tot de voortplanting10, Richtlijn 90/118/EEG van de Raad van 
5 maart 1990 betreffende de toelating van raszuivere fokvarkens tot de voortplanting11 
en Richtlijn 90/119/EEG van de Raad van 5 maart 1990 betreffende de toelating van 
hybride fokvarkens tot de voortplanting12 zijn vastgesteld om te voorkomen dat 
nationale voorschriften met betrekking tot de toelating van fokrunderen en -varkens tot 
de voortplanting en de productie en het gebruik van sperma, eicellen en embryo’s een 
verbod, beperking of belemmering vormen voor het handelsverkeer binnen de Unie 
ten aanzien van natuurlijke dekking, kunstmatige inseminatie of winning van sperma, 
eicellen of embryo’s. 

(5) Op basis van de in overweging 3 vermelde richtlijnen heeft de Commissie, na 
raadpleging van lidstaten in het kader van het Permanent Zoötechnisch Comité dat is 
opgericht bij Besluit 77/505/EEG van de Raad van 25 juli 1977 tot instelling van een 
Permanent Zoötechnisch Comité13, een aantal besluiten vastgesteld waarin 
soortspecifieke criteria voor de goedkeuring of erkenning van fokkersorganisaties en 
fokkersverenigingen (hierna "stamboekverenigingen" genoemd), de inschrijving van 
fokdieren in stamboeken en keurstamboeken (hierna "stamboeken" genoemd), de 
toelating van raszuivere fokschapen en -geiten tot de voortplanting en tot kunstmatige 
inseminatie en de toelating van fokrunderen, -varkens, -schapen en -geiten tot 

                                                 
4 PB L 382 van 31.12.1988, blz. 36. 
5 PB L 153 van 6.6.1989, blz. 30. 
6 PB L 224 van 18.8.1990, blz. 55. 
7 PB L 85 van 5.4.1991, blz. 37. 
8 PB L 178 van 12.7.1994, blz. 66. 
9 PB L 323 van 10.12.2009, blz. 1. 
10 PB L 167 van 26.6.1987, blz. 54. 
11 PB L 71 van 17.3.1990, blz. 34. 
12 PB L 71 van 17.3.1990, blz. 36. 
13 PB L 206 van 12.8.1977, blz. 11. 
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prestatieonderzoek en genetische evaluatie en de opstelling van 
afstammingscertificaten voor de handel in fokdieren en levende producten ervan. 

(6) De Commissie heeft tevens een lijst van fokorganen in derde landen en het model van 
afstammingscertificaten voor invoer in de Unie van fokdieren en sperma, eicellen en 
embryo’s ervan vastgesteld. 

(7) De wetgeving van de Unie inzake het fokken van dieren heeft ook bijgedragen tot het 
behoud van dierlijke genetische rijkdommen, de bescherming van genetische 
biodiversiteit en de productie van typische regionale kwaliteitsproducten die zijn 
gebaseerd op de specifieke erfelijke eigenschappen van als landbouwhuisdier 
gehouden lokale rassen. 

(8) De Richtlijnen 88/661/EEG, 89/361/EEG, 90/427/EEG, 91/174/EEG, 94/28/EG en 
2009/157/EG hebben grotendeels dezelfde structuur en inhoud. Enkele van deze 
richtlijnen zijn in de loop der tijd gewijzigd. Omwille van de eenvoud en de 
consistentie van de wetgeving van de Unie is het passend om de hierin vastgelegde 
voorschriften te stroomlijnen. 

(9) De afgelopen twintig jaar heeft de Commissie een aanzienlijk aantal klachten van 
fokkers en fokkersorganisaties moeten behandelen in verband met de omzetting in 
nationale wetgeving en de interpretatie van de wetgeving van de Unie inzake het 
fokken van dieren in verschillende lidstaten. Om te zorgen voor een eenvormige 
toepassing van de voorschriften van de Unie inzake fokdieren en om belemmeringen 
voor de handel in fokdieren en levende producten ervan als gevolg van divergenties in 
de omzetting van richtlijnen in nationaal recht te voorkomen, moet de wetgeving van 
de Unie inzake zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in 
fokdieren en levende producten ervan, alsook de invoer daarvan in de Unie, in een 
verordening worden neergelegd. 

(10) Bovendien is uit ervaring gebleken dat een aantal van de in die richtlijnen opgenomen 
bepalingen duidelijker en consistenter moeten worden verwoord om de toepassing 
ervan te vergemakkelijken. Omwille van de duidelijkheid en consistentie van de 
wetgeving van de Unie moeten ook meer definities worden opgenomen. 

(11) Het begrip "ras" moet echter een onbepaald rechtsbegrip blijven dat 
stamboekverenigingen in staat stelt om de groep dieren met voldoende genetische 
uniformiteit te beschrijven die zij beschouwen als verschillend van andere dieren van 
die soort en om hen met vermelding van hun bekende voorgeslacht in te schrijven in 
stamboeken om hun aangeboren eigenschappen door middel van reproductie, 
uitwisseling en selectie binnen het kader van een vastgesteld fokprogramma te 
reproduceren. 

(12) In deze verordening moeten de voorschriften worden vastgelegd voor de handel in 
fokdieren en levende producten ervan, alsook voor de invoer daarvan in de Unie, om 
uitvoerbare fokprogramma’s ter verbetering van rassen te bevorderen en de genetische 
biodiversiteit van als landbouwhuisdier gehouden soorten te behouden. 

(13) De in deze verordening vastgestelde voorschriften inzake raszuivere fokdieren moeten 
daarom gericht zijn op het verlenen van toegang tot de handel op basis van 
overeengekomen beginselen die gelden voor de erkenning van stamboekverenigingen 
die rassen beheren en voor de goedkeuring van hun respectieve fokprogramma’s. In 
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deze verordening moeten tevens criteria voor de inschrijving van raszuivere fokdieren 
in de verschillende klassen van de hoofdsectie van stamboeken worden vastgesteld, 
alsook voorschriften voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie en criteria voor 
de toelating van fokdieren tot de voortplanting, alsmede de inhoud van de 
zoötechnische certificaten. 

(14) De in deze verordening vastgestelde voorschriften inzake hybride fokvarkens moeten 
eveneens gericht zijn op het verlenen van toegang tot de handel op basis van 
overeengekomen beginselen die gelden voor de erkenning van fokkerijen die 
verschillende kruisingen van hybride fokvarkens beheren en voor de goedkeuring van 
hun respectieve fokprogramma’s. In deze verordening moeten tevens criteria voor de 
inschrijving van hybride fokvarkens in de hoofdsectie van rasregisters worden 
vastgesteld, alsook voorschriften voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie en 
criteria voor de toelating van hybride fokvarkens tot de voortplanting, alsmede de 
inhoud van de zoötechnische certificaten. 

(15) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk het verzekeren van een 
geharmoniseerde aanpak voor de handel in fokdieren en levende producten ervan, 
alsook voor de invoer daarvan in de Unie, en voor de officiële controles die moeten 
worden verricht op de fokprogramma’s die door stamboekverenigingen en fokkerijen 
worden uitgevoerd, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de gevolgen, de complexiteit, het grensoverschrijdende en het 
internationale karakter ervan beter op het niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Aangezien het toepassingsgebied van deze verordening beperkt blijft tot hetgeen nodig 
is om de doelstellingen ervan te verwezenlijken, wordt ook het 
evenredigheidsbeginsel, zoals vermeld in artikel 5, lid 4, van dat Verdrag, 
geëerbiedigd. 

(16) De kwaliteit van de diensten die worden verleend door stamboekverenigingen en 
fokkerijen en de wijze waarop zij dieren evalueren en classificeren, zijn van invloed 
op de waarde van fokdieren op de markt. Daarom moeten er voorschriften worden 
vastgesteld voor de erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen op basis van 
geharmoniseerde criteria van de Unie en het toezicht daarop door de bevoegde 
autoriteit van lidstaten om te waarborgen dat de door hen vastgestelde voorschriften 
geen ongelijkheden creëren tussen fokprogramma’s en fokvoorschriften en daardoor 
technische barrières voor de handel binnen de Unie opwerpen. 

(17) In deze verordening moeten procedures voor de opname van erkende 
stamboekverenigingen en fokkerijen in lijsten, met inbegrip van de bijwerking, 
doorgifte en bekendmaking van de lijsten, worden vastgelegd die vergelijkbaar zijn 
met die in de Richtlijnen 88/661/EEG, 89/361/EEG, 90/427/EEG, 91/174/EEG, 
94/28/EG en 2009/157/EG. 

(18) Het is een basisbeginsel van de zoötechnische wetgeving van de Unie is dat een 
stamboekvereniging of fokkerij die aan de vastgestelde criteria voldoet, recht op 
erkenning heeft. De bevoegde autoriteit mag de bescherming van de economische 
activiteit van een bestaande, erkende stamboekvereniging niet langer aanvoeren als 
reden om te weigeren een andere stamboekvereniging voor hetzelfde ras te erkennen. 
Hetzelfde geldt voor de goedkeuring van de geografische uitbreiding van een 
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fokprogramma dat wordt uitgevoerd met hetzelfde ras of met fokdieren die kunnen 
worden verworven uit de raspopulatie van de bestaande stamboekvereniging. De 
bevoegde autoriteit moet echter beschikken over een rechtsgrondslag om erkenning of 
goedkeuring te weigeren wanneer er een gegrond risico bestaat dat die erkenning of 
goedkeuring het behoud van een zeldzaam ras of de bescherming van de genetische 
diversiteit in gevaar zou brengen.  

(19) Aangezien er met het oog op het behoud van zeldzame rassen stamboekverenigingen 
met een beperkt aantal fokdieren in hun stamboeken moeten kunnen worden opgericht 
en erkend, mag het aantal fokdieren dat in stamboeken is ingeschreven in het 
algemeen niet geen essentiële voorwaarde zijn voor de erkenning van een 
stamboekvereniging en de goedkeuring van het fokprogramma ervan, te meer daar de 
erkenning op nationaal niveau wordt verleend, terwijl de geschikte fokdieren in de 
stamboeken in andere lidstaten of derde landen kunnen zijn ingeschreven. 

(20) In een lidstaat erkende stamboekverenigingen en fokkerijen moeten hun goedgekeurde 
fokprogramma in een of meer andere lidstaten kunnen uitvoeren om het best mogelijke 
gebruik van fokdieren van hoge genetische waarde te waarborgen als een belangrijke 
productiefactor binnen de Unie. Hiertoe moet een eenvoudige kennisgevingsprocedure 
waarborgen dat de bevoegde autoriteit in de andere lidstaat op de hoogte is van de 
beoogde activiteit. 

(21) Om te voorkomen dat conflicten ontstaan tussen stamboekverenigingen die hun 
diensten aan fokkers willen verlenen en instanties die weigeren nieuwe 
stamboekverenigingen te erkennen die met de bestaande concurreren, moest de 
formele erkenning van de stamboekvereniging of de fokkersorganisatie worden 
losgekoppeld van de goedkeuring van het beoogde fokprogramma. 

(22) Uit verschillende klachten waarmee de Commissie de afgelopen jaren te maken had, 
blijkt dat deze verordening duidelijke voorschriften moet bevatten voor de relatie 
tussen de stamboekvereniging die een dochterstamboek opstelt voor een specifiek 
raszuiver paardenras en de stamboekvereniging die beweert het stamboek van de 
oorsprong van dat ras te hebben opgesteld.  

(23) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot wijziging van bijlage I om de criteria voor de erkenning van stamboekverenigingen 
en fokkerijen en voor de goedkeuring van fokprogramma’s aan te passen aan 
ontwikkelingen in de fokkerijsector. 

(24) De relatie tussen fokkers enerzijds en stamboekverenigingen en fokkerijen anderzijds 
moet aanzienlijk worden verduidelijkt om met name het recht van fokkers op 
lidmaatschap van stamboekverenigingen en fokkerijen en op deelname aan het 
fokprogramma binnen het geografische gebied waar het wordt uitgevoerd, te 
waarborgen. Stamboekverenigingen moeten voorschriften hebben waarmee 
discriminatie van fokkers vanwege hun herkomst wordt voorkomen en zij moeten een 
minimumniveau van dienstverlening bieden. 

(25) Uit de ervaring die met name met de toepassing van Richtlijn 90/427/EEG en in 
mindere mate de Richtlijnen 89/361/EEG en 2009/157/EG is opgedaan, blijkt dat 
nauwkeurigere voorschriften nodig zijn om geschillen tussen fokkers en 
stamboekverenigingen effectief te beslechten op basis van een duidelijk vastgesteld 
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huishoudelijk reglement en vastomlijnde rechten en plichten van leden. Dit kan het 
beste gebeuren door geschillen te beslechten binnen het rechtstelsel van de lidstaat 
waar zij zich voordoen. De Commissie moet alleen betrokken zijn bij geschillen tussen 
instanties die in verschillende lidstaten gevestigd zijn en die niet effectief kunnen 
worden beslecht door de gerechtelijke systemen van de lidstaten waar ze zich 
voordoen. 

(26) Stamboekverenigingen die stamboeken voor raszuivere fokrunderen, -varkens, -
schapen, -geiten en -paarden opstellen en bijhouden en fokkerijen die rasregisters voor 
hybride fokvarkens opstellen en bijhouden, moeten die fokdieren in hun stamboeken 
en rasregisters inschrijven zonder te discrimineren op grond van de lidstaat van 
herkomst van de dieren of hun eigenaren en moeten de dieren, indien het 
fokprogramma daarin voorziet, op basis van hun genetische waarde classificeren. 

(27) Het moet stamboekverenigingen tevens worden toegestaan aanvullende secties op te 
stellen om de dieren die niet voldoen aan de criteria voor raszuivere fokdieren van het 
ras in kwestie, op te waarderen binnen het fokprogramma. 

(28) Stamboekverenigingen die stamboeken voor bepaalde raszuivere fokpaarden 
bijhouden, moeten echter criteria voor de inschrijving van raszuivere fokpaarden in die 
stamboeken kunnen blijven opstellen op basis van de noodzaak om de inschrijving van 
die paarden te reguleren wanneer ze zijn geproduceerd met gebruik van kunstmatige 
voortplantingsmethoden. 

(29) Met uitzondering van paardachtigen worden raszuivere fokdieren die in stamboeken 
worden ingeschreven, geïdentificeerd overeenkomstig de identificatievoorschriften in 
de diergezondheidswetgeving van de Unie. Voor raszuivere fokpaarden en –ezels 
verrichten de stamboekverenigingen tevens de identificatie van de dieren die zij 
inschrijven of registreren voor inschrijving in hun stamboeken en geven zij 
identificatiedocumenten (paspoorten) uit. Zij verlenen hiermee niet alleen een dienst 
aan fokkers, maar tevens aan de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
identificatie en registratie van landbouwhuisdieren. Dit systeem heeft echter geleid tot 
een veelvoud aan instanties voor de uitgifte van paspoorten, waardoor de officiële 
controles op de naleving van de wetgeving van de Unie inzake voedselhygiëne en 
diergeneesmiddelen worden bemoeilijkt wanneer essentiële informatie niet direct 
beschikbaar is voor de bevoegde veterinaire instanties, bijvoorbeeld als er geen 
centrale databank is, de gemeenschappelijke normen voor de kwaliteit van de 
identificatiedocumenten niet in acht zijn genomen en officieel toezicht ontbreekt. 
Daarom moet worden bepaald dat raszuivere fokpaarden eveneens onder hun 
diergezondheidsidentificatie in de stamboeken moeten worden ingeschreven; onder 
bepaalde voorwaarden moeten de bevoegde veterinaire instanties de officiële uitgifte 
van identificatiedocumenten voor raszuivere fokpaarden echter aan erkende 
stamboekverenigingen kunnen delegeren. 

(30) Teneinde te verzekeren dat de voorwaarden voor de inschrijving van raszuivere 
fokdieren in stamboeken en de registratie van hybride fokvarkens in rasregisters 
kunnen worden aangepast aan ontwikkelingen in de fokkerijsector, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot wijziging van bijlage II. 
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(31) Op het niveau van de Unie moeten voorschriften worden vastgesteld voor de toelating 
van fokdieren tot de voortplanting, voor natuurlijke dekking of geassisteerde 
voortplanting, om handelsbelemmeringen weg te nemen, in het bijzonder wanneer 
dergelijke fokdieren prestatieonderzoek of genetische evaluatie hebben ondergaan, 
uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften die in deze verordening en in het 
bijzonder in bijlage III zijn vastgelegd. 

(32) Op het niveau van de Unie zijn voorschriften voor prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie vastgesteld voor fokrunderen, -varkens, -schapen en –geiten, die op een 
beperkt aantal eigenschappen worden getest; voor paardachtigen hebben de 
uiteenlopende vereisten voor verschillende rassen, gebruiken en selecties van 
raszuivere fokpaarden harmonisatie tot op heden in de weg gestaan. In plaats daarvan 
worden momenteel rasspecifieke voorschriften voor prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie vastgesteld door het paardenstamboek van de oorsprong van het ras. 

(33) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen ook voor raszuivere fokpaarden 
voorwaarden voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie vast te stellen en de 
huidige voorwaarden in bijlage III te wijzigen om rekening te houden met de 
technische en wetenschappelijke vooruitgang of met ontwikkelingen in de verwante 
wetgeving die van invloed is op het testen, zoals Verordening (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening")14, of om op verzoek van lidstaten voorwaarden voor 
prestatieonderzoek en genetische evaluatie van raszuivere fokpaarden op te nemen. 

(34) Prestatieonderzoek en genetische evaluatie mogen worden uitgevoerd door instanties 
die door de stamboekvereniging of de fokkerij zijn aangewezen. Die aangewezen 
instanties moeten samenwerken met de door de Commissie aangewezen 
referentiecentra van de Europese Unie. De Commissie moet daarom de bevoegdheid 
krijgen door middel van uitvoeringshandelingen referentiecentra van de Europese Unie 
aan te wijzen en aan de Commissie moeten de nodige bevoegdheden worden 
toegekend om gedelegeerde handelingen vast te stellen waarin hun taken en functies 
worden beschreven, zo nodig door bijlage IV te wijzigen. Die referentiecentra komen 
in aanmerking voor bijstand van de Unie overeenkomstig Beschikking 2009/470/EG 
van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied15. 
Voor de door een stamboekvereniging uitgevoerde prestatieonderzoeken en genetische 
evaluatie van raszuivere fokrunderen wordt momenteel bijstand verleend door het 
Interbull Centre, het referentieorgaan van de Europese Unie dat is aangewezen bij 
Beschikking 96/463/EG van de Raad van 23 juli 1996 tot aanwijzing van de 
referentie-instantie die verantwoordelijk is voor de uniformisering van de methoden 
voor het testen van raszuivere fokrunderen en van de evaluatie van de testresultaten16. 

(35) Aangezien deze verordening uitsluitend uitvoerige bepalingen bevat betreffende het 
fokken van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de 
erkenning van stamboekverenigingen, de goedkeuring van fokprogramma’s, de 

                                                 
14 PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1. 
15 PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30. 
16 PB L 192 van 2.8.1996, blz. 19. 
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inschrijving van fokdieren in stamboeken, prestatieonderzoeken en genetische 
evaluaties en de toelating tot de voortplanting en om uitvoeringshandelingen vast te 
stellen betreffende de zoötechnische certificaten met betrekking tot de handel in 
fokdieren van andere soorten en levende producten ervan, alsook de invoer daarvan in 
de Unie, indien dit nodig is om handelsbelemmeringen weg te nemen. 

(36) De invoer van fokdieren en levende producten ervan is essentieel voor de Europese 
landbouw. De invoer van fokdieren en levende producten ervan moet derhalve 
plaatsvinden onder voorwaarden die zijn afgestemd op de voorschriften die voor de 
handel tussen de lidstaten gelden. Fokdieren en levende producten ervan mogen echter 
alleen in de hoofdsectie van een stamboek of rasregister in de Unie worden 
opgenomen als het niveau van de officiële controles in het derde land van uitvoer 
toereikend is om dezelfde mate van zekerheid te waarborgen voor de 
afstammingsgegevens en de resultaten van het prestatieonderzoek en de genetische 
evaluatie als in de Unie wordt geboden. Bovendien moeten de fokorganen in derde 
landen op basis van wederkerigheid de fokdieren en levende producten ervan van de in 
de Unie erkende respectieve stamboekvereniging of fokkerij aanvaarden. 

(37) In Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de 
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief17 is bepaald 
dat de Commissie een goederennomenclatuur, namelijk de "gecombineerde 
nomenclatuur", of, afgekort, "GN", moet instellen die zowel aan de vereisten van het 
gemeenschappelijke douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en andere beleidsmaatregelen van de Unie in verband met 
de invoer en de uitvoer van goederen voldoet. In bijlage I bij die verordening zijn de 
GN-codes voor raszuivere fokrunderen, -varkens, -schapen, -geiten en -paarden 
alsmede rundersperma vermeld en is aangegeven dat deze zijn uitgesloten van de 
conventionele invoerrechten. In dat geval moeten de dieren en levende producten 
ervan vergezeld gaan van het vereiste zoötechnische certificaat om de indeling als 
raszuivere fokdieren of levende producten te staven. 

(38) Bij binnenkomst in de Unie moeten fokdieren en levende producten ervan de 
veterinaire controles overeenkomstig Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 
1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles 
voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot 
wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG18 en Richtlijn 
97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor 
de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de 
Gemeenschap worden binnengebracht19 ondergaan. Daarnaast moeten zij ook de 
nodige zoötechnische controles ondergaan die in deze verordening zijn vastgelegd. 

(39) De Commissie heeft een voorstel goedgekeurd voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten 
die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en 
diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, 
plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot 

                                                 
17 PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. 
18 PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. 
19 PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. 
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wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, de Verordeningen (EU) 
nr. 1151/2012 en [….]/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (verordening officiële controles)20. Met 
die verordening wordt beoogd Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van 
de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn21 en Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 
1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire 
handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de 
totstandbrenging van de interne markt22 en de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG in 
te trekken en bepaalde voorschriften daaruit, die met de nodige aanpassingen, in de 
nieuwe verordening op te nemen. Het toepassingsgebied van de nieuwe verordening 
omvat echter geen zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in 
fokdieren en levende producten ervan of de invoer daarvan in de Unie. Daarom 
moeten in deze verordening voorschriften voor officiële controles en andere officiële 
activiteiten met betrekking tot fokdieren en levende producten ervan worden 
vastgesteld. 

(40) Met het oog op een doeltreffende toepassing van de in deze verordening vastgelegde 
voorschriften van de Unie inzake fokdieren en levende producten ervan is het 
noodzakelijk dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met elkaar samenwerken en 
zo nodig administratieve bijstand verlenen. Daarom moeten in deze verordening 
algemene voorschriften inzake administratieve bijstand en samenwerking worden 
vastgesteld die vergelijkbaar zijn met de huidige voorschriften in titel IV van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, met de 
nodige aanpassingen. 

(41) Wanneer uit officiële controles in lidstaten of uit controles op de invoer in de Unie van 
fokdieren en levende producten ervan is gebleken dat de zoötechnische en 
genealogische voorschriften in deze verordening voor die invoer niet zijn nageleefd en 
dit waarschijnlijk zal leiden tot verstoring van de handel in fokdieren en levende 
producten ervan in de Unie, moet de Commissie krachtens deze verordening de 
bevoegdheid hebben speciale maatregelen te treffen om de gevolgen van een 
dergelijke schending te beperken. 

(42) De bevoegde autoriteit van de lidstaten moet ook de nodige bevoegdheden hebben om 
de zoötechnische en genealogische voorschriften van de Unie inzake fokdieren in deze 
verordening te handhaven, onder meer door middel van schorsing van de goedkeuring 
van een fokprogramma of intrekking van de erkenning van een stamboekvereniging of 
fokkerij wanneer de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze verordening 
niet worden nageleefd. 

(43) De Commissie moet indien nodig controles in de lidstaten uitvoeren, in het bijzonder 
in het licht van de resultaten van door de lidstaten verrichte officiële controles, 

                                                 
20 COM(2013) 265 final - 2013/0140 (COD). 
21 PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1. 
22 PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. 
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teneinde de toepassing van de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze 
verordening in alle lidstaten te waarborgen. 

(44) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om in voorkomend geval namens de Unie 
controles in derde landen uit te voeren met het oog op de vaststelling van de lijsten van 
derde landen waaruit invoer in de Unie van fokdieren en sperma, eicellen en embryo’s 
moet zijn toegestaan, de opstelling van de voorwaarden voor die invoer en het 
verkrijgen van informatie over het functioneren van bilaterale overeenkomsten, alsook 
wanneer een ernstige schending van de in deze verordening opgenomen voorwaarden 
voor die invoer dat rechtvaardigt. 

(45) Aangezien de Richtlijnen 88/661/EEG, 89/361/EEG, 90/427/EEG, 94/28/EG en 
2009/157/EG zullen worden ingetrokken en door deze verordening zullen worden 
vervangen, moeten ook de uit hoofde van die richtlijnen vastgestelde handelingen van 
de Commissie worden ingetrokken en worden vervangen door gedelegeerde 
handelingen of uitvoeringshandelingen die uit hoofde van deze verordening worden 
vastgesteld. Daarom moet de Commissie de bevoegdheid krijgen die gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen. 

(46) Teneinde een juiste toepassing van deze verordening te waarborgen en haar aan te 
vullen of de bijlagen I tot V te wijzigen, moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de toe te 
passen procedures en criteria en de vereiste voorwaarden voor de erkenning van 
stamboekverenigingen en fokkerijen, de goedkeuring van fokprogramma’s, de 
inschrijving van dieren in stamboeken en rasregisters, de toelating van fokdieren tot de 
voortplanting, natuurlijke en geassisteerde voortplanting, de uitvoering van 
prestatieonderzoek en genetische evaluaties, de vaststelling van zoötechnische en 
genealogische voorschriften voor de handel in fokdieren en levende producten ervan 
en de invoer daarvan uit derde landen en de beschrijving van de taken en functies van 
referentiecentra.  

(47) Teneinde de lidstaten in staat te stellen te reageren op verstoringen van de handel, 
maar met name ook te reageren wanneer een zeldzaam ras dreigt uit te sterven of 
wanneer er een risico is voor de bescherming van de genetische diversiteit, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de handel in raszuivere 
fokdieren van andere soorten dan runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen 
en levende producten ervan, alsook ten aanzien van de invoer daarvan in de Unie. 

(48) Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. 
De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste 
wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad. 

(49) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van de bepalingen van 
deze verordening betreffende het op een lijst plaatsen van stamboekverenigingen en 
fokkerijen, de aanwijzing van referentiecentra om een eenvormige uitvoering van 
prestatieonderzoek en toepassing van genetische evaluatiemethoden voor fokdieren te 
waarborgen en de modellen voor zoötechnische certificaten die fokdieren en levende 
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producten ervan vergezellen en bepaalde voorschriften inzake de uitvoering van 
officiële controles, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 
controleren23 worden uitgeoefend. 

(50) De voorschriften in de Richtlijnen 87/328/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 
90/118/EEG, 90/119/EEG, 90/427/EEG, 91/174/EEG, 94/28/EG en 2009/157/EG van 
de Raad en Beschikking 96/463/EG van de Raad zullen worden vervangen door de 
voorschriften in deze verordening en in de uit hoofde van deze verordening 
vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de Commissie. Die 
rechtshandelingen moeten daarom worden ingetrokken. 

(51) Beschikking 84/247/EEG van de Commissie van 27 april 1984 tot vaststelling van de 
criteria voor de erkenning van organisaties of verenigingen van veefokkers die 
stamboeken voor raszuivere fokrunderen bijhouden of instellen24, Beschikking 
84/419/EEG van de Commissie van 19 juli 1984 tot vaststelling van de criteria voor 
inschrijving in de rundveestamboeken25, Beschikking 2006/427/EG van de Commissie 
van 20 juni 2006 houdende vaststelling van methoden inzake prestatieonderzoek en 
van methoden voor de beoordeling van de genetische waarde van raszuivere 
fokrunderen26, Beschikking 89/501/EEG van de Commissie van 18 juli 1989 tot 
vaststelling van de criteria voor de erkenning van en het toezicht op 
fokkersverenigingen en fokkerijgroeperingen die stamboeken voor raszuivere 
fokvarkens bijhouden of instellen27, Beschikking 89/502/EEG van de Commissie van 
18 juli 1989 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving van raszuivere 
fokvarkens in de stamboeken28, Beschikking 89/504/EEG van de Commissie van 
18 juli 1989 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van en het toezicht op 
fokkersverenigingen, fokkerijgroeperingen en particuliere ondernemingen die registers 
voor hybride fokvarkens bijhouden of instellen29, Beschikking 89/505/EEG van de 
Commissie van 18 juli 1989 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving van 
hybride fokvarkens in de registers30, Beschikking 89/507/EEG van de Commissie van 
18 juli 1989 tot vaststelling van methoden inzake prestatie-onderzoek en bepaling van 
de fokwaarde van raszuivere en hybride fokvarkens31, Beschikking 90/254/EEG van 
de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van 
organisaties en verenigingen van fokkers die stamboeken voor raszuivere fokschapen 
en -geiten bijhouden of instellen32, Beschikking 90/255/EEG van de Commissie van 
10 mei 1990 tot vaststelling van criteria voor de inschrijving van raszuivere 

                                                 
23 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
24 PB L 125 van 12.5.1984, blz. 58. 
25 PB L 237 van 5.9.1984, blz. 11. 
26 PB L 169 van 22.6.2006, blz. 56. 
27 PB L 247 van 23.8.1989, blz. 19. 
28 PB L 247 van 23.8.1989, blz. 21. 
29 PB L 247 van 23.8.1989, blz. 31. 
30 PB L 247 van 23.8.1989, blz. 33. 
31 PB L 247 van 23.8.1989, blz. 43. 
32 PB L 145 van 8.6.1990, blz. 30. 
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fokschapen en –geiten in de stamboeken33, Beschikking 90/256/EEG van de 
Commissie van 10 mei 1990 houdende vaststelling van methoden inzake prestatie-
onderzoek en beoordeling van de genetische waarde van raszuivere fokschapen en -
geiten34, Beschikking 90/257/EEG van de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling 
van criteria voor de toelating van raszuivere fokschapen en -geiten tot de fokkerij en 
voor het gebruik van sperma, eicellen en embryo's daarvan35, Beschikking 
92/353/EEG van de Commissie van 11 juni 1992 tot vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van organisaties en verenigingen die stamboeken voor geregistreerde 
paardachtigen bijhouden of aanleggen36 en Beschikking 96/78/EG van de Commissie 
van 10 januari 1996 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving en de 
registratie van paardachtigen in de stamboeken voor de fokkerij37 zijn uit hoofde van 
de in overweging 46 vermelde basisbesluiten vastgesteld en bevatten soortspecifieke 
criteria voor de goedkeuring of erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen, de 
inschrijving van fokdieren in stamboeken, de toelating tot de voortplanting en tot 
kunstmatige inseminatie, prestatieonderzoeken en genetische evaluatie. In deze 
verordening worden voorschriften vastgesteld die de voorschriften in de hierboven 
vermelde handelingen van de Commissie zullen vervangen. 

(52) In deze verordening worden voorschriften vastgesteld die vergelijkbaar zijn met die in 
Beschikking 92/354/EEG van de Commissie van 11 juni 1992 tot vaststelling van 
bepaalde voorschriften voor de coördinatie tussen organisaties en verenigingen die 
stamboeken van geregistreerde paardachtigen bijhouden of aanleggen38. 

(53) Beschikking 89/503/EEG van de Commissie van 18 juli 1989 tot vaststelling van het 
certificaat voor raszuivere fokvarkens en voor sperma, eicellen en embryo’s daarvan39, 
Beschikking 89/506/EEG van de Commissie van 18 juli 1989 tot vaststelling van het 
certificaat voor hybride fokvarkens en voor sperma, eicellen en embryo’s daarvan40, 
Beschikking 90/258/EEG van de Commissie van 10 mei 1990 houdende vaststelling 
van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere fokschapen en -geiten en voor sperma, 
eicellen en embryo’s daarvan41, Beschikking 96/79/EG van de Commissie van 
12 januari 1996 tot vaststelling van de fokkerijcertificaten voor sperma, eicellen en 
embryo’s van geregistreerde paardachtigen42, Beschikking 2005/379/EG van de 
Commissie van 17 mei 2005 betreffende stamboekcertificaten en gegevens voor 
raszuivere fokrunderen en sperma, eicellen en embryo’s daarvan43, Verordening (EG) 
nr. 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 
90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie 
van paardachtigen44 en Beschikking 96/509/EG van de Commissie van 18 juli 1996 tot 
vaststelling van genealogische en zoötechnische voorschriften voor de invoer van 

                                                 
33 PB L 145 van 8.6.1990, blz. 32. 
34 PB L 145 van 8.6.1990, blz. 35. 
35 PB L 145 van 8.6.1990, blz. 38. 
36 PB L 192 van 11.7.1992, blz. 63. 
37 PB L 19 van 25.1.1996, blz. 39. 
38 PB L 192 van 11.7.1992, blz. 66. 
39 PB L 247 van 23.8.1989, blz. 22. 
40 PB L 247 van 23.8.1989, blz. 34. 
41 PB L 145 van 8.6.1990, blz. 39. 
42 PB L 19 van 25.1.1996, blz. 41. 
43 PB L 125 van 18.5.2005, blz. 15. 
44 PB L 149 van 7.6.2008, blz. 3. 
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sperma van bepaalde dieren45 zijn vastgesteld uit hoofde van de in overweging 45 
vermelde basisbesluiten. 

(54) Omwille van de juridische duidelijkheid en om doublures te voorkomen moet de 
intrekking van de handelingen van de Raad pas van kracht worden wanneer de 
beschikkingen van de Commissie met de in deze verordening opgenomen 
soortspecifieke criteria voor de goedkeuring of erkenning van stamboekverenigingen 
en fokkerijen, de inschrijving van fokdieren in stamboeken, de toelating tot de 
voortplanting en tot kunstmatige inseminatie, prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie worden ingetrokken door middel van een gedelegeerde handeling en het 
model van zoötechnische certificaten voor de handel in fokdieren en levende 
producten ervan en voor de invoer in de Unie van fokdieren en levende producten 
ervan uit derde landen bij uitvoeringshandelingen zijn vastgesteld. Daarom mag deze 
verordening niet eerder dan achttien maanden na de datum van inwerkingtreding van 
toepassing worden, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 
Algemene bepalingen 

Artikel 1 
Voorwerp en toepassingsgebied 

1. Bij deze verordening worden de volgende voorschriften vastgesteld: 

a) zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in fokdieren en 
sperma, eicellen en embryo’s ervan, alsook voor de invoer in de Unie van 
fokdieren en sperma, eicellen en embryo’s ervan; 

b) de voorschriften voor lidmaatschap van en de beslechting van geschillen in 
stamboekverenigingen en fokkerijen; 

c) algemene voorschriften voor de uitvoering van officiële controles betreffende 
stamboekverenigingen en fokkerijen en de door hen met fokdieren uitgevoerde 
fokprogramma’s, met inbegrip van het gebruik van sperma, eicellen en 
embryo’s, om na te gaan of de onder a) bedoelde voorschriften worden 
nageleefd, alsmede voor andere officiële activiteiten, administratieve bijstand, 
samenwerking en handhaving door lidstaten; 

d) algemene voorschriften voor de uitvoering van controles in de lidstaten en 
derde landen door de Commissie. 

2. Deze verordening is niet van toepassing op de handel in en de invoer in de Unie van 
fokdieren en sperma, eicellen en embryo’s ervan, bedoeld voor technische en 

                                                 
45 PB L 210 van 20.8.1996, blz. 47. 
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wetenschappelijke experimenten die onder toezicht van de bevoegde autoriteit 
worden uitgevoerd. 

3. In afwachting van de vaststelling van de gedelegeerde of uitvoeringsmaatregelen 
waarin deze verordening voorziet, mogen de lidstaten hun nationale zoötechnische en 
genealogische voorschriften voor de handel in fokdieren en sperma, eicellen en 
embryo’s ervan en voor de invoer in de betrokken lidstaten van fokdieren en sperma, 
eicellen en embryo’s ervan blijven toepassen, op voorwaarde dat de voorschriften 
voor de invoer niet gunstiger zijn dan die voor de handel in de Unie. 

Artikel 2 
Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a) “dier”: als landbouwhuisdier gehouden dier van een van de volgende soorten: 

i) runderen (Bos taurus en Bubalus bubalis), varkens (Sus scrofa), schapen (Ovis 
aries) en geiten (Capra hircus); 

ii) paardachtigen (Equus caballus en Equus asinus); 

iii) andere dan de onder i) en ii) genoemde soorten waarvoor gedelegeerde 
handelingen zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 35, lid 1, of artikel 45, lid 1; 

b) “fokdier”: raszuiver fokdier of hybride fokvarken; 

c) “levende producten”: sperma, eicellen en embryo’s die zijn van fokdieren gewonnen 
of geproduceerd met het oog op geassisteerde voortplanting; 

d) “stamboekvereniging”: een fokkersorganisatie of fokkersvereniging die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, door de bevoegde autoriteit van een lidstaat erkend is 
met het oog op de uitvoering van een fokprogramma met raszuivere fokdieren die in 
de door haar bijgehouden of opgestelde stamboeken zijn ingeschreven; 

e) “fokkerij”: een fokkersorganisatie, fokkersvereniging of privéonderneming die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, door de bevoegde autoriteit van een lidstaat erkend is 
met het oog op de uitvoering van een fokprogramma met hybride fokvarkens die in 
de door haar bijgehouden of opgestelde rasregisters zijn geregistreerd; 

f) “fokorgaan”: een fokkersorganisatie, fokkersvereniging, privéonderneming, 
veehouderij of officiële dienst in een derde land die, met betrekking tot als raszuivere 
fokrunderen, -varkens, -schapen, -geiten of -paarden dan wel hybride fokvarkens, 
van een officiële dienst in een derde land toestemming heeft verkregen voor de 
invoer in de Unie van fokdieren voor het fokken; 

g) “bevoegde autoriteit”: de centrale autoriteit van een lidstaat die verantwoordelijk is 
voor het volgende, alsook elke andere autoriteit waaraan die verantwoordelijkheid is 
opgedragen: 
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i) de erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen en de goedkeuring van 
de fokprogramma’s die zij uitvoeren met fokdieren; 

ii) de organisatie van officiële controles van stamboekverenigingen en fokkerijen 
overeenkomstig de voorschriften in artikel 46 en in uit hoofde van artikel 52, 
lid 1, vastgestelde gedelegeerde handelingen; 

iii) het verlenen van bijstand aan andere lidstaten en derde landen in het geval van 
waargenomen niet-naleving, overeenkomstig de artikelen 53, 54, 55 en 56; 

iv) de organisatie van andere officiële activiteiten, overeenkomstig de 
voorschriften in deze verordening; 

h) “erkenning”: de formele en officiële verklaring door de bevoegde autoriteit, na een 
evaluatie, dat een stamboekvereniging of fokkerij aan de vereisten van artikel 4, 
lid 2, voldoet; 

i) “raszuiver fokdier”: een landbouwhuisdier: 

i) van de onder a), i), bedoelde soorten, dat afstamt van ouders en grootouders die 
in de hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras zijn ingeschreven en dat 
zelf ingeschreven is, of geregistreerd is en in aanmerking komt voor 
inschrijving, in de hoofdsectie van een dergelijk stamboek overeenkomstig 
artikel 19; 

ii) van de onder a), ii), bedoelde soorten, dat afstamt van ouders die in de 
hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras zijn ingeschreven en dat zelf 
ingeschreven is, of geregistreerd is en in aanmerking komt voor inschrijving, in 
de hoofdsectie van een dergelijk stamboek overeenkomstig artikel 19; 

iii) van een andere soort dan de onder i) en ii) van dit punt bedoelde soorten 
waarvoor de specifieke zoötechnische en genealogische voorschriften voor de 
handel in die fokdieren en levende producten ervan, alsook voor de invoer 
daarvan in de Unie, zijn vastgelegd in uit hoofde van artikel 35, lid 1, en 
artikel 45, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handelingen;  

j) “hybride fokvarken”: een varken dat is geregistreerd in een rasregister en 
geproduceerd is door opzettelijke kruising tussen: 

i) raszuivere fokvarkens van verschillende rassen of teeltlijnen; 

ii) fokvarkens die zelf afkomstig zijn van een kruising tussen verschillende rassen 
of stammen; 

iii) fokvarkens van de onder i) of ii) bedoelde categorieën; 

k) “stamboek”: door een stamboekvereniging bijgehouden stamboek, bestand of 
informatiedrager waarin raszuivere fokdieren, met vermelding de details van hun 
voorgeslacht en, indien van toepassing, hun genetische waarde, worden ingeschreven 
of geregistreerd voor inschrijving, met het oog op deelname aan een fokprogramma; 
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l) “goedkeuring”: door de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 8, lid 1, aan een 
stamboekvereniging of fokkerij verleende toestemming om een fokprogramma uit te 
voeren; 

m) “hoofdsectie”: de sectie van een stamboek waarin raszuivere fokdieren worden 
ingeschreven of geregistreerd voor inschrijving; 

n) “klasse”: een horizontale onderverdeling van de hoofdsectie waarin fokdieren 
worden ingeschreven op grond van hun genetische waarde; 

o) “genetische waarde”: een meetbare erfelijke eigenschap van een fokdier; 

p) “rasregister”: door een fokkerij bijgehouden bestand of informatiedrager waarin 
hybride fokvarkens, met de details van hun voorgeslacht, worden geregistreerd met 
het oog op deelname aan een fokprogramma; 

q) “officiële controle”: elke vorm van controle die door de bevoegde autoriteit of door 
de Commissie wordt uitgevoerd om na te gaan of de zoötechnische en genealogische 
voorschriften in deze verordening worden nageleefd; 

r) “andere officiële activiteiten”: elke activiteit, anders dan officiële controle, die door 
de bevoegde autoriteiten overeenkomstig deze verordening wordt uitgevoerd om de 
toepassing van de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze verordening 
te waarborgen; 

s) “zoötechnisch certificaat”: officiële fokcertificaten, officiële verklaringen of 
gecertificeerde commerciële documentatie, waarin informatie wordt verstrekt met 
betrekking tot de afstamming, de identificatie en eventueel de genetische evaluatie 
van fokdieren of levende producten ervan, en die de fokdieren en levende producten 
ervan moeten vergezellen wanneer zij uit een lidstaat naar een andere lidstaat worden 
verplaatst of in de Unie worden ingevoerd; 

t) “uniek levensnummer”: een unieke alfanumerieke code van 15 tekens waarin 
gegevens zijn verwerkt over de individuele paardachtige en de databank en het land 
waarin dergelijke gegevens voor het eerst werden opgeslagen overeenkomstig het 
coderingssysteem van het Universal Equine Life Number (UELN)46 en bestaande uit: 

i) een met het UELN compatibele identificatiecode van zes tekens voor de 
databank die wordt bijgehouden door de instantie die het identificatiedocument 
overeenkomstig de diergezondheidswetgeving van de Unie heeft uitgegeven, 
gevolgd door 

ii) een individueel identificatienummer van negen tekens dat is toegekend aan de 
paardachtige; 

u) “invoer”: handeling waarmee fokdieren en levende producten ervan in een van de in 
bijlage VI vermelde grondgebieden worden binnengebracht;  

                                                 
46 http://www.ueln.net/ 
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v) “zoötechnische controle”: de documenten- en overeenstemmingscontroles die 
worden uitgevoerd voor in de Unie ingevoerde fokdieren en levende producten ervan 
om na te gaan of de zoötechnische voorwaarden in artikel 42 en de zoötechnische en 
genealogische voorschriften in uit hoofde van artikel 45, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handelingen worden nageleefd; 

w) “documentencontrole”: onderzoek van de officiële certificaten, officiële verklaringen 
en andere documentatie, met inbegrip van documenten van commerciële aard, die 
moeten worden gevoegd bij zendingen: 

i) fokdieren en levende producten ervan die in de Unie worden ingevoerd, 
overeenkomstig artikel 39; 

ii) raszuivere fokdieren en levende producten ervan die in de Unie worden 
ingevoerd, overeenkomstig uit hoofde van artikel 45, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handelingen; 

x) “overeenstemmingscontrole”: een visuele inspectie waarmee wordt nagegaan of de 
inhoud en etikettering van een zending, met inbegrip van merken op dieren, zegels en 
vervoermiddelen, overeenstemmen met de informatie in de zoötechnische 
certificaten, officiële verklaringen en andere documenten die de zending vergezellen; 

y) “niet-naleving”: gevallen waarin niet wordt voldaan aan de zoötechnische en 
genealogische voorschriften die in deze verordening zijn vastgelegd. 

Artikel 3 
Algemene zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in en de invoer in de 

Unie van fokdieren en levende producten ervan 

De handel in fokdieren en levende producten ervan en de invoer in de Unie van fokdieren en 
levende producten ervan mag niet worden verboden, beperkt of belemmerd op zoötechnische 
of genealogische gronden die afwijken van de gronden in deze verordening. 

Fokdieren en levende producten ervan, eigenaren of fokkers van fokdieren, 
stamboekverenigingen, fokkerijen of fokorganen mogen niet worden gediscrimineerd op 
grond van hun land van herkomst. 
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HOOFDSTUK II 
Erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen 
in de lidstaten en goedkeuring van fokprogramma's 

AFDELING 1 
ERKENNING VAN STAMBOEKVERENIGINGEN EN FOKKERIJEN 

Artikel 4 
Erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen 

1. Stamboekverenigingen en fokkerijen kunnen bij de bevoegde autoriteit een verzoek 
om erkenning overeenkomstig lid 2 indienen. 

2. De bevoegde autoriteit erkent elke stamboekvereniging of fokkerij die bij haar een 
verzoek daartoe indient, op voorwaarde dat de stamboekvereniging of fokkerij aan de 
volgende eisen voldoet: 

a) het hoofdkantoor bevindt zich op het grondgebied van de lidstaat waar de 
bevoegde autoriteit is gevestigd; 

b) in het verzoek wordt aangetoond dat de stamboekvereniging of fokkerij aan de 
voorschriften van deel 1 van bijlage I voldoet; 

c) de stamboekvereniging of fokkerij vermeldt in de aanvraag: 

i) de aard van het fokprogramma, dat gericht moet zijn op: 

– behoud van het ras, of  

– verbetering van het ras of de kruising; 

ii) de reikwijdte van het fokprogramma en de regels die zij overeenkomstig 
de voorschriften van deel 2 en, in het geval van raszuivere paardachtigen, 
deel 3 van bijlage I heeft vastgesteld; 

iii) het geografische grondgebied waar zij voornemens is het fokprogramma 
uit te voeren.  

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de in deel 1 en, in het geval van raszuivere fokpaarden, 
deel 3 van bijlage I vervatte voorschriften voor de erkenning van 
stamboekverenigingen en fokkerijen, teneinde rekening te houden met de variëteit 
van de stamboekverenigingen en fokkerijen waarvoor deze gelden. 
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Artikel 5 
Afwijking van artikel 4, lid 2, onder b), betreffende de erkenning van stamboekverenigingen 

1. In afwijking van artikel 4, lid 2, onder b), mag de bevoegde autoriteit weigeren een 
stamboekvereniging te erkennen die aan de voorschriften van deel 1 van bijlage I 
voldoet wanneer het fokprogramma van die stamboekvereniging een gevaar zou 
vormen voor het behoud of de genetische diversiteit van de raszuivere fokdieren die 
ingeschreven zijn, of geregistreerd zijn en in aanmerking komen voor inschrijving, in 
het stamboek voor dat ras dat door een reeds in die lidstaat erkende 
stamboekvereniging is opgesteld. 

2. Voor de toepassing van lid 1 houdt de bevoegde autoriteit rekening met de volgende 
criteria: 

a) het aantal stamboekverenigingen dat reeds voor dat ras is erkend in de lidstaat 
waar de stamboekvereniging die het verzoek indient is gevestigd; 

b) de grootte van de populatie raszuivere fokdieren van dat ras in de lidstaat; 

c) de mogelijke genetische inbreng van andere stamboekverenigingen voor 
hetzelfde ras die in andere lidstaten of derde landen zijn erkend. 

Artikel 6 
Weigering van erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen 

1. Indien de in artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteit voornemens is te weigeren een 
stamboekvereniging of fokkerij te erkennen, geeft zij die stamboekvereniging of 
fokkerij een schriftelijke toelichting op de voorgenomen weigering en verleent zij 
haar tegelijkertijd het recht om binnen dertig dagen na ontvangst van de toelichting 
tegen de voorgenomen weigering in beroep te gaan. 

2. Wanneer de bevoegde autoriteit, in het licht van het in lid 1 bedoelde beroep, bij haar 
besluit blijft, geeft zij de stamboekvereniging of fokkerij binnen dertig dagen na de 
datum van ontvangst van het beroep een schriftelijke toelichting op haar besluit tot 
weigering van de erkenning en brengt zij tegelijkertijd de Commissie op de hoogte 
van dit besluit en de redenen ervoor. 

Artikel 7 
Lijsten van erkende stamboekverenigingen en fokkerijen 

1. De lidstaten stellen een lijst van de overeenkomstig artikel 4, lid 2, door hun 
bevoegde autoriteiten erkende stamboekverenigingen en fokkerijen op, houden die 
lijst bij en maken haar openbaar. 

2. De in lid 1 bedoelde lijst bevat de volgende informatie: 

a) de naam, contactgegevens en website van de stamboekvereniging of fokkerij; 

b) het ras of de kruising waarvoor een fokprogramma is goedgekeurd; 
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c) in het geval van raszuivere paardachtigen, de naam en contactgegevens van de 
stamboekvereniging die het stamboek van de oorsprong van het ras bijhoudt. 

3. De lidstaten vermelden in de in lid 1 bedoelde lijst de schorsing van de goedkeuring 
van een fokprogramma, zoals gelast overeenkomstig artikel 61, lid 2, onder f). 

4. De lidstaten schrappen elke stamboekvereniging of fokkerij waarvoor de erkenning 
overeenkomstig artikel 61, lid 2, onder g), is ingetrokken, onmiddellijk van de in 
lid 1 bedoelde lijst. 

5. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen modelformulieren 
vaststellen voor de informatie die de lidstaten op de in lid 1 bedoelde lijst van 
erkende stamboekverenigingen en fokkerijen openbaar moeten maken. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

AFDELING 2 
GOEDKEURING VAN FOKPROGRAMMA’S 

Artikel 8 
Goedkeuring van fokprogramma’s die door stamboekverenigingen en fokkerijen worden 

uitgevoerd 

1. De bevoegde autoriteit keurt het fokprogramma van een door haar overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, erkende stamboekvereniging of fokkerij goed op voorwaarde dat de 
stamboekvereniging of fokkerij een aanvraag tot goedkeuring van het fokprogramma 
indient, waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de voorschriften van 
artikel 4, lid 2, onder c), en deel 2 en, in het geval van raszuivere paardachtigen, 
deel 3 van bijlage I. 

2. De in artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteit kan stamboekverenigingen en fokkerijen 
toestemming geven om het technische beheer van hun stamboek of rasregister en 
andere specifieke aspecten van hun fokprogramma uit te besteden aan een derde 
partij, op voorwaarde dat: 

a) de stamboekverenigingen en fokkerijen tegenover de bevoegde autoriteit 
verantwoordelijk blijven voor de naleving van de voorschriften van artikel 4, 
lid 2, onder c); 

b) er geen belangenconflict bestaat tussen die derde partij en de economische 
activiteiten van fokkers die aan het fokprogramma deelnemen. 

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de in deel 2 en, in het geval van raszuivere fokpaarden, 
deel 3 van bijlage I vervatte voorschriften voor de goedkeuring van fokprogramma's, 
teneinde rekening te houden met de variëteit van de fokprogramma’s die worden 
uitgevoerd door stamboekverenigingen en fokkerijen. 
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Artikel 9 
Kennisgeving en goedkeuring van fokprogramma’s die worden uitgevoerd in andere lidstaten 

dan die waar de stamboekvereniging of fokkerij is erkend 

1. Wanneer bij de reikwijdte van een fokprogramma of het geografische grondgebied 
waar het zal worden uitgevoerd is aangegeven dat een stamboekvereniging of 
fokkerij van plan is bij de uitvoering fokdieren te gebruiken die in een andere lidstaat 
verblijven, wordt door de in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteit: 

a) minimaal negentig kalenderdagen vóór de beoogde startdatum van het 
fokprogramma kennisgeving gedaan aan de bevoegde autoriteit van die andere 
lidstaat; 

b) aan de onder a) bedoelde bevoegde autoriteit bij die kennisgeving een kopie 
verstrekt van de in artikel 8, lid 1, bedoelde aanvraag tot goedkeuring van het 
fokprogramma. 

2. De in lid 1, onder a), van dit artikel bedoelde bevoegde autoriteit mag de 
goedkeuring voor het op haar grondgebied uitvoeren van een fokprogramma van een 
stamboekvereniging die door de in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteit is 
erkend, binnen negentig dagen na de datum van ontvangst van de in lid 1, onder a), 
van dit artikel bedoelde kennisgeving weigeren wanneer: 

a) er reeds een goedgekeurd fokprogramma met raszuivere fokdieren van 
hetzelfde ras wordt uitgevoerd in die lidstaat; 

b) de goedkeuring van nog een fokprogramma de populatie van de in die lidstaat 
beschikbare raszuivere dieren zodanig zou fragmenteren dat het behoud of de 
genetische diversiteit van het ras in gevaar zou komen. 

3. Wanneer de in lid 1, onder a), bedoelde bevoegde autoriteit niet binnen negentig 
dagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving reageert, houdt dit in dat goedkeuring is 
verleend. 

4. De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de stamboekvereniging of fokkerij is 
erkend, of waar deze een verzoek om erkenning overeenkomstig artikel 4 heeft 
ingediend, brengt de stamboekvereniging of fokkerij onverwijld op de hoogte van het 
resultaat van de in lid 1, onder a), van dit artikel bedoelde kennisgeving. 

5. Wanneer de in lid 1, onder a), bedoelde bevoegde autoriteit voornemens is om 
goedkeuring overeenkomstig lid 2 te weigeren, stelt zij de Commissie in kennis van 
haar voornemen om de goedkeuring te weigeren, waarbij zij een schriftelijke 
toelichting verstrekt. 
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HOOFDSTUK III 
Rechten en plichten van fokkers, stamboekverenigingen 

en fokkerijen 

Artikel 10 
Rechten van fokkers die deelnemen aan  

overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde fokprogramma's 

1. Wanneer de statuten van een stamboekvereniging of fokkerij lidmaatschap mogelijk 
maken, kunnen fokkers het volgende aanvragen: 

a) lidmaatschap van dergelijke stamboekverenigingen of fokkerijen; 

b) deelname aan het fokprogramma binnen de reikwijdte en het geografische 
gebied van de activiteit, zoals goedgekeurd overeenkomstig artikel 8, lid 1, of 
artikel 9. 

2. Wanneer de statuten van een stamboekvereniging of fokkerij lidmaatschap niet 
mogelijk maken, kunnen fokkers die deelnemen aan een overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, of artikel 9 goedgekeurd fokprogramma, het volgende aanvragen: 

a) inschrijving van hun raszuivere fokdieren in de hoofdsectie van het stamboek 
die overeenkomstig artikel 17, lid 1, door de stamboekvereniging voor het ras 
is opgesteld; 

b) inschrijving van hun dieren in een aanvullende sectie van het stamboek die 
overeenkomstig artikel 17, lid 3, door de stamboekvereniging voor het ras is 
opgesteld; 

c) registratie van hun hybride fokvarkens in een rasregister dat overeenkomstig 
artikel 24 door een fokkerij voor een kruising is opgesteld; 

d) deelname aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie overeenkomstig 
artikel 27; 

e) een zoötechnisch certificaat overeenkomstig artikel 33, leden 1 en 2. 

3. Fokkers hebben het recht om het stamboek of rasregister te kiezen waarin zij hun 
fokdieren willen laten inschrijven of registreren overeenkomstig artikel 19, 
respectievelijk artikel 24. 

Artikel 11 
Rechten van fokkers die een besluit van een stamboekvereniging aanvechten 

1. Fokkers kunnen gebruikmaken van de in artikel 13 bedoelde maatregelen wanneer zij 
stellen dat een stamboekvereniging het volgende ten onrechte heeft geweigerd: 

a) een aanvraag overeenkomstig artikel 10, lid 1; 
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b) een verzoek om inschrijving van een raszuiver fokdier in de hoofdsectie van 
een stamboek overeenkomstig artikel 19; 

c) een verzoek om inschrijving van een dier in een aanvullende sectie van een 
stamboek overeenkomstig artikel 20, lid 3;  

d) toelating van een raszuiver fokdier tot: 

i) de voortplanting overeenkomstig artikel 21; of 

ii) kunstmatige inseminatie overeenkomstig artikel 23, lid 1; 

e) toelating van een raszuiver fokdier of sperma ervan tot officieel 
prestatieonderzoek en genetische evaluatie overeenkomstig artikel 23, lid 2; 

f) aanvaarding van de resultaten van prestatieonderzoek en genetische evaluatie, 
zoals uitgevoerd overeenkomstig artikel 27. 

2. Fokkers kunnen gebruikmaken van de in artikel 13 bedoelde maatregelen wanneer zij 
stellen dat een stamboekvereniging heeft nagelaten om prestatieonderzoek of een 
genetische evaluatie uit te voeren overeenkomstig artikel 27. 

Artikel 12 
Rechten van fokkers die een besluit van een fokkerij aanvechten 

1. Fokkers kunnen gebruikmaken van de in artikel 13 bedoelde maatregelen wanneer zij 
stellen dat een fokkerij het volgende ten onrechte heeft geweigerd: 

a) een verzoek om registratie van een hybride fokvarken in een rasregister 
overeenkomstig artikel 24;  

b) toelating van een hybride fokvarken tot kunstmatige inseminatie 
overeenkomstig artikel 26, lid 1; 

c) toelating van een hybride fokvarken of sperma ervan tot prestatieonderzoek 
overeenkomstig artikel 26, lid 2;  

d) aanvaarding van de resultaten van prestatieonderzoek, zoals uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 27. 

2. Fokkers kunnen gebruikmaken van de in artikel 13 bedoelde maatregelen wanneer zij 
stellen dat een fokkerij heeft nagelaten om prestatieonderzoek of een genetische 
evaluatie uit te voeren overeenkomstig artikel 27. 

Artikel 13 
Maatregelen die ter beschikking staan van fokkers die een besluit 

van een stamboekvereniging of fokkerij aanvechten 

1. In de in de artikelen 11 en 12 bedoelde gevallen kunnen fokkers: 

a) het advies van een onafhankelijke deskundige inwinnen; 
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b) binnen dertig dagen na de datum van ontvangst van de in artikel 11, lid 1, en 
artikel 12, lid 1, bedoelde weigeringen of de resultaten van het 
prestatieonderzoek of de genetische evaluatie als bedoeld in artikel 11, lid 2, en 
artikel 12, lid 2, van de stamboekvereniging of fokkerij, daartegen in beroep 
gaan. 

2. In het in lid 1, onder b), bedoelde beroep beschrijft de fokker de feiten en gronden, 
indien beschikbaar op basis van het in lid 1, onder a), bedoelde advies van een 
onafhankelijke deskundige, op basis waarvan de fokker van mening is dat: 

a) de weigering door de stamboekvereniging of fokkerij niet aan artikel 19, 21, 
23, 27, 28, 30 of 32 voldoet; of 

b) de resultaten van het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie niet 
overeenkomstig artikel 27 zijn verkregen. 

Artikel 14 
Geschillenbeslechting 

1. Wanneer een stamboekvereniging of fokkerij het in artikel 13, lid 1, onder b), 
bedoelde beroep van een fokker weigert, stelt zij de fokker en de bevoegde autoriteit 
die de stamboekvereniging of fokkerij overeenkomstig artikel 4, lid 2, heeft erkend, 
daarvan binnen dertig dagen na de datum van haar besluit tot weigering van het 
beroep in kennis. 

2. De in artikel 8, lid 1, of artikel 9 bedoelde bevoegde autoriteit kan het besluit van de 
stamboekvereniging of fokkerij herroepen wanneer zij van oordeel is dat het besluit 
niet aan artikel 19, 21, 23, 27, 28, 30 of 32 voldoet. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat er een beroepsprocedure beschikbaar is en dat er 
binnen een redelijke termijn een besluit over het beroep wordt genomen. 

Daartoe kan de bevoegde autoriteit besluiten een specifiek rechtsorgaan op te richten 
met de bevoegdheid om besluiten van een stamboekvereniging of fokkerij te 
herroepen wanneer dit rechtsorgaan van oordeel is dat de weigering door de 
stamboekvereniging of fokkerij van een door een fokker ingediend beroep ongegrond 
is. 

Artikel 15 
Rechten van stamboekverenigingen en fokkerijen 

1. Stamboekverenigingen en fokkerijen hebben de volgende rechten met betrekking tot 
hun overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde fokprogramma’s: 

a) zij mogen hun fokprogramma’s uitvoeren binnen de reikwijdte en het 
geografische gebied van de activiteit zoals vastgesteld overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, onder c); 
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b) zij mogen hun fokprogramma’s, die met betrekking tot de naleving van 
artikel 4, lid 2, aan het toezicht door de bevoegde autoriteit onderworpen zijn, 
zelfstandig vaststellen en uitvoeren. 

2. Stamboekverenigingen of fokkerijen waarbij lidmaatschap mogelijk is hebben het 
recht om: 

a) een lidmaatschapsaanvraag te weigeren indien de fokdieren niet binnen de 
reikwijdte van het fokprogramma of het geografische gebied vallen, zoals 
bedoeld in artikel 4, lid 2, onder c), ii) en iii); 

b) fokkers uit te sluiten van lidmaatschap wanneer deze fokkers hun plichten, die 
overeenkomstig bijlage I, deel 1, punt 3, onder e), in het huishoudelijk 
reglement zijn vastgesteld, niet nakomen. 

Artikel 16 
Verplichtingen van stamboekverenigingen en fokkerijen 

1. Stamboekverenigingen en fokkerijen waarbij lidmaatschap mogelijk is, stellen de 
rechten en plichten van hun leden overeenkomstig bijlage I, deel 1, punt 3, onder e), 
vast in hun huishoudelijk reglement. 

2. Binnen de reikwijdte van hun overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 
goedgekeurde fokprogramma schrijven stamboekverenigingen raszuivere fokdieren 
in hun stamboeken in en registreren fokkerijen hybride fokvarkens in hun 
rasregisters, die bijgehouden worden op bedrijven binnen het overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, onder c), vastgestelde geografische gebied van de activiteit. 

3. Stamboekverenigingen en fokkerijen hebben de primaire verantwoordelijkheid om 
geschillen tussen fokkers onderling en geschillen tussen fokkers en de 
stamboekvereniging of fokkerij bij de uitvoering van overeenkomstig artikel 8, lid 1, 
of artikel 9 goedgekeurde fokprogramma’s te voorkomen en waar nodig te 
beslechten overeenkomstig de voorschriften die op grond van artikel 14, lid 3, zijn 
vastgesteld door de lidstaat waar het geschil zich voordoet en de voorschriften in 
bijlage I, deel 1, punt 3. 
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HOOFDSTUK IV 
Inschrijving van fokdieren in stamboeken en rasregister en 

toelating tot de voortplanting, tot kunstmatige inseminatie en tot 
onderzoek 

AFDELING 1 
INSCHRIJVING VAN RASZUIVERE FOKDIEREN IN STAMBOEKEN DIE DOOR 

STAMBOEKVERENIGINGEN WORDEN BIJGEHOUDEN EN TOELATING TOT DE 
VOORTPLANTING, TOT KUNSTMATIGE INSEMINATIE EN TOT ONDERZOEK 

Artikel 17 
Structuur van stamboeken 

1. Stamboeken bestaan uit een hoofdsectie waarin raszuivere fokdieren kunnen worden 
ingeschreven of geregistreerd voor inschrijving wanneer zij voldoen aan de 
voorschriften in bijlage II, deel 1, hoofdstukken I en II. 

2. Als een stamboekvereniging verschillende criteria of procedures heeft vastgesteld 
voor de indeling van raszuivere fokdieren in verschillende klassen op grond van hun 
genetische waarde, kan zij de hoofdsectie onderverdelen in klassen.  

Op grond van die criteria en procedures kan verlangd worden dat de raszuivere 
fokdieren alvorens in een specifieke klasse van de hoofdsectie te worden 
ingeschreven, een prestatieonderzoek of genetische evaluatie ondergaan 
overeenkomstig artikel 27 of de uit hoofde van artikel 28, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handeling, dan wel een andere beoordeling die beschreven is in het 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde fokprogramma. 

Stamboekverenigingen kunnen de klassen verder onderverdelen naar geslacht en 
leeftijd. 

3. Stamboekverenigingen kunnen, naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde hoofdsectie, 
een of meer aanvullende secties van het stamboek opstellen voor dieren van dezelfde 
soort die niet in aanmerking komen voor inschrijving in de hoofdsectie, mits de 
dieren aan artikel 20, lid 1, voldoen en de voorschriften van de stamboekvereniging 
toestaan dat de nakomelingen van die dieren in de hoofdsectie worden ingeschreven 
overeenkomstig de voorschriften in: 

a) bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 3, in het geval van vrouwelijke runderen, 
varkens, schapen en geiten; of 

b) bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 4, in het geval van mannelijke en 
vrouwelijke paardachtigen. 

4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de voorschriften in bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punten 
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3 en 4, op grond waarvan het nageslacht van dieren die in een aanvullende sectie zijn 
opgenomen, in de hoofdsectie mag worden ingeschreven. 

Artikel 18 
Specifieke sectie in het stamboek 

1. De bevoegde autoriteit kan een fokprogramma goedkeuren waarvoor, in afwijking 
van artikel 17, lid 2, in een specifieke sectie van het stamboek bepaalde raszuivere 
fokzwijnen, -schapen en -geiten moeten worden ingeschreven die: 

a) zijn ingeschreven in de hoofdsectie van een door een stamboekvereniging in 
een andere lidstaat of een derde land bijgehouden stamboek van dat ras; 

b) een specifieke eigenschap hebben die ze onderscheidt van de populatie van 
hetzelfde ras in de lidstaat waar het fokprogramma is goedgekeurd. 

2. Lidstaten gebruik willen maken van de in lid 1 bedoelde afwijking, delen dit van 
tevoren aan de Commissie en de andere lidstaten mee en geven daarbij een met 
redenen omklede toelichting. 

Artikel 19 
Inschrijving van raszuivere fokdieren in de hoofdsectie 

1. Op verzoek van fokkers worden alle raszuivere fokdieren van het onder het 
fokprogramma van een stamboekvereniging vallende ras die aan de voorschriften in 
deel 1 van bijlage II voldoen, door die stamboekvereniging ingeschreven, of 
geregistreerd voor inschrijving, in de hoofdsectie. 

2. Stamboekverenigingen mogen de inschrijving van een raszuiver fokdier in de 
hoofdsectie van hun stamboeken niet weigeren om de reden dat het reeds is 
ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek voor hetzelfde of, in het geval van 
een kruisingsprogramma, een ander ras, dat is opgesteld door een 
stamboekvereniging die overeenkomstig artikel 4, lid 2, in een andere lidstaat is 
erkend of door een fokorgaan overeenkomstig artikel 36, lid 1, in een derde land. 

3. Wanneer de hoofdsectie in klassen is verdeeld, worden raszuivere fokdieren die 
voldoen aan de criteria voor inschrijving in de hoofdsectie, door de 
stamboekvereniging ingeschreven in de klasse die overeenkomt met de genetische 
waarde van die raszuivere fokdieren, zonder discriminatie op grond van hun 
herkomst uit een andere lidstaat of uit een derde land. 

4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de in bijlage II, deel 1, hoofdstukken I en II, vervatte 
voorschriften voor de inschrijving van raszuivere fokdieren in de hoofdsectie van 
stamboeken. 
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Artikel 20 
Opname van dieren in aanvullende secties 

1. Op verzoek van fokkers nemen stamboekverenigingen dieren van de onder hun 
fokprogramma vallende soorten die niet in aanmerking komen voor inschrijving in 
de hoofdsectie, op in de desbetreffende aanvullende sectie, zoals bedoeld in 
artikel 17, lid 3, mits de dieren aan de voorwaarden in bijlage II, deel 1, 
hoofdstuk III, punten 1 en 2, voldoen. 

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de in bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, vervatte 
voorwaarden voor de opname van dieren in aanvullende secties van stamboeken. 

Artikel 21 
Toelating van raszuivere fokdieren tot de voortplanting 

1. Stamboekverenigingen mogen het gebruik van in de hoofdsectie van hun stamboek 
ingeschreven raszuivere fokdieren voor voortplanting met behulp van de volgende 
reproductietechnieken, niet uitsluiten op zoötechnische of genealogische gronden die 
afwijken van de gronden die voortvloeien uit de toepassing van artikel 19: 

a) natuurlijke dekking; 

b) winning en gebruik voor voortplantingsdoeleinden van eicellen en embryo’s; 

c) winning van sperma van fokdieren die in voorkomend geval 
prestatieonderzoek en genetische evaluatie hebben ondergaan overeenkomstig 
de voorschriften in artikel 27 of in de uit hoofde van artikel 28, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling; 

d) kunstmatige inseminatie met het onder c) bedoelde sperma; 

e) in-vitroproductie en gebruik voor voortplantingsdoeleinden van embryo’s die 
met de onder b) genoemde eicellen en het onder c) bedoelde sperma zijn 
geproduceerd. 

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot criteria voor: 

a) de toelating door stamboekverenigingen van raszuivere fokdieren tot de 
voortplanting; 

b) de winning en het gebruik van levende producten van raszuivere fokdieren 
voor voortplantingsdoeleinden. 

Artikel 22 
Methoden voor de verificatie van de identiteit 

1. Stamboekverenigingen eisen dat raszuivere fokrunderen en mannelijke raszuivere 
fokschapen en -geiten van melkrassen worden geïdentificeerd door analyse van hun 
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bloedgroep of met een andere geschikte methode die ten minste dezelfde 
zekerheidsgraad verschaft wanneer zij worden gebruikt voor: 

a) de winning van sperma voor kunstmatige inseminatie; 

b) de winning van eicellen en embryo’s. 

2. De Commissie kan op verzoek van een lidstaat of een Europese vereniging van 
stamboekverenigingen voor raszuivere dieren van de betrokken soort, door middel 
van uitvoeringshandelingen methoden voor de verificatie van de identiteit van 
raszuivere fokrunderen en mannelijke raszuivere fokschapen en -geiten van 
melkrassen goedkeuren die ten minste dezelfde zekerheidsgraad verschaffen als de 
analyse van de bloedgroep van die raszuivere fokdieren, waarbij zij rekening houdt 
met de technische ontwikkelingen en de aanbevelingen van de in artikel 31 bedoelde 
Europese referentiecentra. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Artikel 23 
Toelating van sperma tot kunstmatige inseminatie en tot in-vitrobevruchting van eicellen 

en toelating van raszuivere fokdieren en levende producten ervan tot onderzoek 

1. Stamboekverenigingen mogen het gebruik van sperma voor de kunstmatige 
inseminatie van vrouwelijke raszuivere fokdieren of voor de in-vitrobevruchting van 
eicellen die van vrouwelijke raszuivere fokdieren zijn gewonnen, niet verbieden 
indien het sperma is gewonnen van raszuivere donordieren van de volgende soorten: 

a) runderen, varkens, schapen en geiten die op basis van prestatieonderzoek en 
genetische evaluatie, uitgevoerd overeenkomstig artikel 27 en bijlage III, in een 
lidstaat zijn toegelaten tot de winning van sperma voor kunstmatige 
inseminatie of voor in-vitrobevruchting van eicellen; 

b) paardachtigen die op basis van het overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 
goedgekeurde fokprogramma zijn toegelaten tot de winning van sperma voor 
kunstmatige inseminatie of voor in-vitrobevruchting van eicellen. 

2. Raszuivere fokdieren, en levende producten ervan, die zijn ingeschreven in de 
hoofdsectie van een stamboek dat is opgesteld door een in een lidstaat erkende 
stamboekvereniging, worden door een stamboekvereniging die een fokprogramma 
met hetzelfde ras in een andere lidstaat uitvoert, tot prestatieonderzoek en, indien van 
toepassing, tot genetische evaluatie toegelaten onder dezelfde voorwaarden en 
kwantitatieve beperkingen die ook worden toegepast op raszuivere fokdieren, en 
levende producten ervan, die zijn ingeschreven in een stamboek dat voor hetzelfde 
ras is opgesteld door een stamboekvereniging die is erkend in de lidstaat waar het 
prestatieonderzoek en de genetische evaluatie overeenkomstig artikel 27 zullen 
worden uitgevoerd. 

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 worden de levende producten van de in die 
leden bedoelde raszuivere fokdieren gewonnen, behandeld en opgeslagen door een 
spermawinnings- of spermaopslagcentrum of door een embryowinnings- of 
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embryoproductieteam dat overeenkomstig de diergezondheidswetgeving van de Unie 
officieel is goedgekeurd voor de handel in deze producten binnen de Unie. 

4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de voorwaarden voor de toelating van: 

a) raszuivere fokpaarden van bepaalde rassen tot kunstmatige inseminatie en tot 
in-vitrobevruchting van eicellen; 

b) raszuivere fokpaarden van bepaalde rassen en levende producten ervan tot 
prestatieonderzoek en tot genetische evaluatie. 

AFDELING 2 
REGISTRATIE VAN HYBRIDE FOKVARKENS IN DOOR FOKKERIJEN BIJGEHOUDEN 

RASREGISTERS EN TOELATING TOT DE VOORTPLANTING, 
TOT KUNSTMATIGE INSEMINATIE EN TOT ONDERZOEK 

Artikel 24 
Registratie van hybride fokvarkens in rasregisters 

1. Fokkerijen registreren, in voorkomend geval op verzoek van hun leden, alle hybride 
fokvarkens van dezelfde kruising die aan de voorschriften van bijlage II, deel 2, 
voldoen, in hun rasregister. 

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de in bijlage II, deel 2, vervatte voorschriften voor het 
registreren van hybride fokvarkens in rasregisters. 

Artikel 25 
Toelating van hybride fokvarkens tot de voortplanting 

1. Fokkerijen mogen het gebruik van in hun rasregisters geregistreerde hybride 
fokvarkens voor voortplanting met behulp van de volgende reproductietechnieken, 
niet uitsluiten op zoötechnische of genealogische gronden die afwijken van de 
gronden die voortvloeien uit de toepassing van artikel 27: 

a) natuurlijke dekking; 

b) winning en gebruik voor voortplantingsdoeleinden van eicellen en embryo’s; 

c) winning en gebruik van sperma van fokdieren die prestatieonderzoek en 
genetische evaluatie hebben ondergaan overeenkomstig de voorschriften in 
artikel 27 of in de uit hoofde van artikel 28, lid 1, vastgestelde gedelegeerde 
handeling; 

d) kunstmatige inseminatie met het onder c) bedoelde sperma;  
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e) in-vitroproductie en gebruik voor voortplantingsdoeleinden van embryo’s die 
met de onder b) genoemde eicellen en het onder c) bedoelde sperma zijn 
geproduceerd. 

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot criteria voor: 

a) de toelating door fokkerijen van hybride fokvarkens tot de voortplanting;  

b) de winning en het gebruik van sperma, eicellen of embryo’s van hybride 
fokvarkens voor voortplantingsdoeleinden. 

Artikel 26 
Toelating van hybride fokvarkens tot kunstmatige inseminatie en tot onderzoek 

1. Fokkerijen mogen het gebruik van sperma voor kunstmatige inseminatie of voor de 
in-vitrobevruchting van eicellen die van vrouwelijke hybride fokvarkens zijn 
gewonnen, niet verbieden indien het sperma is gewonnen van hybride 
donorfokvarkens waarvan de teeltlijn prestatieonderzoek en genetische evaluatie 
overeenkomstig artikel 27 en bijlage III heeft ondergaan. 

2. Mannelijke hybride fokvarkens, en sperma ervan, die zijn geregistreerd in een 
rasregister dat is opgesteld door een in een lidstaat erkende fokkerij, worden door een 
fokkerij die een fokprogramma met dezelfde kruising in een andere lidstaat uitvoert, 
tot prestatieonderzoek en, indien van toepassing, tot genetische evaluatie toegelaten 
onder dezelfde voorwaarden en kwantitatieve beperkingen die ook worden toegepast 
op mannelijke hybride fokvarkens, en sperma ervan, die zijn geregistreerd in een 
rasregister dat voor dezelfde kruising is opgesteld door een fokkerij die is erkend in 
de lidstaat waar het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie overeenkomstig 
artikel 27 zullen worden uitgevoerd. 

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 wordt het in die leden bedoelde sperma 
gewonnen, behandeld en opgeslagen door een spermawinnings- of 
spermaopslagcentrum dat overeenkomstig de diergezondheidswetgeving van de Unie 
officieel is goedgekeurd voor de handel in deze producten binnen de Unie. 

4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de voorwaarden voor de toelating van hybride 
fokvarkens tot kunstmatige inseminatie en tot onderzoek. 
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HOOFDSTUK V 
Prestatieonderzoek, genetische evaluatie 

en zoötechnische certificaten 

Artikel 27 
Methoden voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie 

1. Wanneer voor een overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurd 
fokprogramma prestatieonderzoek en genetische evaluatie moeten worden uitgevoerd 
met het oog op de classificatie van raszuivere fokrunderen, -varkens, -schapen en -
geiten in stamboeken en de toelating van mannelijke fokdieren van die soorten en het 
sperma ervan tot de voortplanting, waarborgen de stamboekverenigingen dat het 
prestatieonderzoek en de genetische evaluatie worden uitgevoerd overeenkomstig de 
volgende voorschriften, die zijn vastgesteld in bijlage III: 

a) de voorschriften voor raszuivere fokrunderen in deel 1; 

b) de voorschriften voor raszuivere fokvarkens in hoofdstuk I van deel 2 en in 
punt 1 van hoofdstuk II van deel 2; 

c) de voorschriften voor raszuivere fokschapen en -geiten in deel 3. 

2. Wanneer voor een overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurd 
fokprogramma prestatieonderzoek en genetische evaluatie moeten worden uitgevoerd 
met het oog op de classificatie van raszuivere fokpaarden in stamboeken en de 
toelating van mannelijke fokpaarden en het sperma ervan tot de voortplanting, 
waarborgen de stamboekverenigingen dat het prestatieonderzoek en de genetische 
evaluatie worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende voorschriften, die zijn 
vastgesteld in bijlage I: 

a) de voorschriften in deel 2, punt 1, onder e); 

b) de voorschriften in punt 1, onder a), i), en b), i), en in punt 2, onder b), van 
deel 3. 

3. Wanneer voor een overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurd 
fokprogramma genetische evaluatie moet worden uitgevoerd met het oog op de 
classificatie van hybride fokvarkens in rasregisters en de toelating van mannelijke 
hybride fokvarkens en sperma ervan tot de voortplanting, waarborgen de fokkerijen 
dat de genetische evaluatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in 
bijlage III, deel 2, hoofdstuk II, punt 2. 
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Artikel 28 
Gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot de voorschriften 

voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie 

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de voorschriften voor prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie, en zo nodig bijlage III te wijzigen om rekening te houden met: 

a) wetenschappelijke ontwikkelingen; 

b) technische ontwikkelingen; 

c) de werking van de interne markt; of 

d) de noodzaak om waardevolle genetische rijkdommen te beschermen. 

2. In het licht van het in artikel 13, lid 1, onder a), bedoelde advies van een 
onafhankelijke deskundige kan de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling uniforme voorschriften vaststellen voor prestatieonderzoek en 
genetische evaluaties en voor de interpretatie van de resultaten ervan.  

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Artikel 29 
Aangewezen instanties voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie 

1. Wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun overeenkomstig artikel 8, lid 1, of 
artikel 9 goedgekeurde fokprogramma, wijzen stamboekverenigingen en fokkerijen 
de instantie aan die het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie van fokdieren, 
als bedoeld in artikel 27, uitvoert. 

2. De in lid 1 bedoelde instanties kunnen: 

a) als gespecialiseerde eenheden onder verantwoordelijkheid van een 
stamboekvereniging of fokkerij opereren; of 

b) worden gemachtigd door de bevoegde autoriteit die het fokprogramma heeft 
goedgekeurd. 

3. De stamboekverenigingen en fokkerijen houden een actuele lijst van alle door hen 
overeenkomstig lid 1 aangewezen instanties bij en maken die informatie openbaar. 

Artikel 30 
Verplichtingen van de overeenkomstig artikel 29, lid 1, aangewezen instanties 

1. Op verzoek van de bevoegde autoriteit verstrekken de overeenkomstig artikel 29, 
lid 1, door stamboekverenigingen of fokkerijen aangewezen instanties de volgende 
informatie: 

a) overzichten van de gegevens van alle verrichte prestatieonderzoeken; 
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b) de identiteit van de aanwijzende stamboekvereniging of fokkerij en van de in 
artikel 29, lid 2, onder b), bedoelde bevoegde autoriteit; 

c) details van de registratiemethoden voor kenmerken; 

d) details over het prestatiebeschrijvingsmodel dat voor de analyse van de 
resultaten van het prestatieonderzoek is gebruikt; 

e) details over de statistische methode die voor de analyse van de resultaten van 
het prestatieonderzoek voor elk geëvalueerd kenmerk is toegepast; 

f) details over de genetische parameters die voor elk geëvalueerd kenmerk zijn 
gebruikt. 

2. De overeenkomstig artikel 29, lid 1, door stamboekverenigingen of fokkerijen 
aangewezen instanties maken de resultaten van de genetische evaluatie van de 
fokdieren waarvan het sperma voor kunstmatige inseminatie wordt gebruikt, 
openbaar en houden deze resultaten bij. 

Artikel 31 
Aanwijzing van referentiecentra van de Europese Unie 

1. De Commissie wijst door middel van uitvoeringshandelingen de referentiecentra van 
de Europese Unie aan die verantwoordelijk zijn voor de samenwerking met de 
stamboekverenigingen inzake het uniformiseren van de methoden voor 
prestatieonderzoek en genetische evaluatie van raszuivere fokrunderen. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen de referentiecentra van 
de Europese Unie aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het harmoniseren van de 
methoden voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie van raszuivere fokdieren 
van andere soorten dan runderen. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Artikel 32 
Voorschriften voor en taken en functies van de referentiecentra van de Europese Unie 

1. De overeenkomstig artikel 31 aangewezen referentiecentra van de Europese Unie: 

a) voldoen aan de voorschriften van punt 1 van bijlage IV; 

b) verrichten de taken en functies die zijn vastgelegd in punt 2 van bijlage IV; 

c) werken samen met de stamboekverenigingen en de overeenkomstig artikel 29, 
lid 1, door stamboekverenigingen aangewezen instanties om de eenvormige 
toepassing van de in artikel 27 bedoelde methoden voor prestatieonderzoek en 
genetische evaluatie voor raszuivere fokdieren te vergemakkelijken. 
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2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van: 

a) de in bijlage IV, punt 1, vervatte voorschriften voor de referentiecentra van de 
Europese Unie; 

b) de in bijlage IV, punt 2, beschreven taken en functies van de referentiecentra 
van de Europese Unie. 

In de in lid 2 bedoelde gedelegeerde handelingen wordt rekening gehouden met de 
soort van de raszuivere fokdieren waarvoor de methoden voor prestatieonderzoek en 
genetische evaluatie moeten worden geüniformiseerd en met de wetenschappelijke 
en technische vooruitgang op het gebied van genetische evaluatie. 

3. De Commissie kan controles bij de overeenkomstig artikel 31, lid 1 of 2, aangewezen 
referentiecentra van de Europese Unie uitvoeren om te verifiëren of: 

a) zij aan de voorschriften van bijlage IV, punt 1, voldoen; 

b) zij hun in bijlage IV, punt 2, beschreven taken en functies uitvoeren. 

Indien die controles uitwijzen dat een referentiecentrum van de Europese Unie de in 
bijlage IV, punt 2, beschreven functies en taken niet vervult, kan de Commissie 
volgens de in artikel 72, lid 2, beschreven procedure de overeenkomstig artikel 31 
van Beschikking 2009/470/EG van de Raad toegewezen financiële bijdrage van de 
Unie verlagen of de aanwijzing intrekken. 

Artikel 33 
Uitgifte, inhoud en vorm van zoötechnische certificaten 

voor de handel in fokdieren en levende producten ervan binnen de Unie 

1. Met het oog op de inschrijving van fokdieren en levende producten ervan in 
stamboeken of hun registratie in rasregisters geven stamboekverenigingen en 
fokkerijen zoötechnische certificaten uit die: 

a) de in bijlage V beschreven informatie bevatten; 

b) overeenkomen met de desbetreffende modelformulieren voor zoötechnische 
certificaten die in de uit hoofde van lid 4 vastgestelde uitvoeringshandelingen 
zijn opgenomen. 

2. De stamboekverenigingen en fokkerijen die prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie volgens hun overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde 
fokprogramma uitvoeren, vermelden de volgende informatie in het voor een fokdier 
of levende producten ervan uitgegeven zoötechnische certificaat: 

a) alle beschikbare resultaten van prestatieonderzoeken; 

b) actuele resultaten van de genetische evaluatie; 
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c) genetische bijzonderheden en genetische defecten die van invloed zijn op het 
dier en zijn ouders en grootouders, zoals vereist overeenkomstig het 
goedgekeurde fokprogramma. 

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de overeenkomstig lid 1, onder a), vereiste informatie en 
zo nodig wijzigingen betreffende de in bijlage V vervatte inhoud van zoötechnische 
certificaten. 

4. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen modelformulieren vast 
voor zoötechnische certificaten voor fokdieren en sperma, eicellen en embryo’s 
ervan. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Artikel 34 
Afwijkingen van de uitgifte, inhoud en vorm van zoötechnische certificaten  

voor de handel in fokdieren en levende producten ervan binnen de Unie 

1. In afwijking van artikel 33, lid 1, kan de bevoegde autoriteit toestaan dat: 

a) zoötechnische certificaten worden uitgegeven door spermawinningscentra en 
embryowinnings- of embryoproductieteams die overeenkomstig de 
diergezondheidswetgeving van de Unie zijn goedgekeurd voor de handel in die 
levende producten; 

b) de informatie die in het zoötechnische certificaat moet worden opgenomen, 
vervat is in andere documenten die raszuivere fokrunderen, -varkens, -schapen 
of –geiten en hybride fokvarkens vergezellen, op voorwaarde dat de 
stamboekvereniging of fokkerij die het stamboek of rasregister bijhoudt de 
inhoud van die andere documenten overeenkomstig bijlage V, deel 1, punt 2, 
certificeert; 

c) de informatie die in het zoötechnische certificaat moet worden opgenomen, 
vervat is in het identificatiedocument dat door de stamboekvereniging is 
uitgegeven overeenkomstig diergezondheidswetgeving van de Unie betreffende 
de identificatie van paardachtigen. 

2. Indien de resultaten van de genetische evaluatie op het internet beschikbaar zijn voor 
het publiek, mogen stamboekverenigingen of fokkerijen in afwijking van artikel 33, 
lid 2, onder b), in het zoötechnische certificaat verwijzen naar de website waar die 
resultaten kunnen worden geraadpleegd. 
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HOOFDSTUK VI 
Zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in 

raszuivere fokdieren van andere soorten 

Artikel 35 
Gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot 

de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in 
de in artikel 2, onder i), iii), bedoelde raszuivere fokdieren en levende producten ervan 

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot zoötechnische en genealogische voorschriften voor de 
handel in de in artikel 2, onder i), iii), bedoelde raszuivere fokdieren en levende 
producten ervan, wanneer dit nodig is voor de werking van de interne markt of voor 
de bescherming van waardevolle genetische rijkdommen, ten aanzien van: 

a) de erkenning van stamboekverenigingen;  

b) de goedkeuring van fokprogramma’s; 

c) de voorwaarden voor de inschrijving van die raszuivere fokdieren in 
stamboeken; 

d) de toelating door stamboekverenigingen van die raszuivere fokdieren tot de 
voortplanting, tot kunstmatige inseminatie en de winning en het gebruik van 
levende producten ervan; 

e) de methoden voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie van die 
raszuivere fokdieren; 

f) de informatie die moet worden opgenomen in de zoötechnische certificaten die 
de raszuivere fokdieren moeten vergezellen. 

2. Voor zover de Commissie de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen heeft 
vastgesteld, stelt zij door middel van uitvoeringshandelingen modelformulieren vast 
voor de in lid 1, onder f), van dit artikel bedoelde zoötechnische certificaten voor de 
in artikel 2, onder i), iii), bedoelde raszuivere fokdieren en sperma, eicellen en 
embryo’s ervan. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 
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HOOFDSTUK VII 
Invoer uit derde landen 

Artikel 36 
Fokorganen 

1. Op verzoek van de fokker worden in de Unie ingevoerde fokdieren en nakomelingen 
die met in de Unie ingevoerde levende producten zijn geproduceerd, door 
stamboekverenigingen of fokkerijen in hun stamboeken of rasregisters ingeschreven 
of geregistreerd, op voorwaarde dat de fokdieren of de donoren van de levende 
producten zijn ingeschreven in een stamboek of geregistreerd in een rasregister van 
een fokorgaan in een derde land dat: 

a) aan de criteria van artikel 37 voor het op een lijst plaatsen van fokorganen 
voldoet; 

b) is opgenomen op een lijst van fokorganen, die door het derde land van 
herkomst van de fokdieren of levende producten ervan is meegedeeld aan de 
Commissie. 

2. De in lid 1, onder b), bedoelde lijsten van fokorganen in derde landen worden door 
de Commissie bijgehouden, bijgewerkt en gepubliceerd. 

Artikel 37 
Criteria voor het op een lijst plaatsen van fokorganen  

1. In de in artikel 36, lid 2, bedoelde lijst neemt de Commissie uitsluitend fokorganen 
op waarover zij documentatie van een officiële dienst van het derde land heeft 
ontvangen waaruit blijkt dat de fokorganen die het derde land op de lijst wenst op te 
nemen, aan de volgende voorschriften voldoen: 

a) zij voeren fokprogramma’s uit die gelijkwaardig zijn aan fokprogramma’s die 
door stamboekverenigingen of fokkerijen worden uitgevoerd met hetzelfde ras 
of dezelfde kruising wat betreft: 

i) de voorschriften die van toepassing zijn op de inschrijving van fokdieren 
en levende producten ervan in stamboeken of de registratie ervan in 
rasregisters; 

ii) de voorschriften die van toepassing zijn op de toelating van fokdieren tot 
de voortplanting; 

iii) de voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van levende 
producten van fokdieren voor onderzoek en voortplanting; 

iv) de methoden die worden gebruikt voor prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie; 
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b) zij staan onder toezicht van en worden gecontroleerd door een officiële dienst 
in het derde land die over de nodige bevoegdheden beschikt voor de 
handhaving van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften in 
deze verordening betreffende: 

i) de erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen; 

ii) de goedkeuring van hun fokprogramma’s; 

iii) de inschrijving van raszuivere fokdieren in stamboeken en de registratie 
van hybride fokvarkens in rasregisters; 

iv) hun methoden voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie. 

2. In de in artikel 36, lid 2, bedoelde lijst neemt de Commissie uitsluitend fokorganen 
van derde landen op waarover zij documentatie van de in lid 1 bedoelde officiële 
dienst van het derde land heeft ontvangen waaruit blijkt dat de fokorganen die het 
derde land op de lijst wenst op te nemen, beschikken over een huishoudelijk 
reglement dat waarborgt: 

a) de raszuivere fokdieren die door stamboekverenigingen in stamboeken zijn 
ingeschreven, zonder discriminatie worden ingeschreven of in aanmerking 
komen voor inschrijving in de stamboeken van hetzelfde ras die door 
fokorganen in dat derde land zijn opgesteld;  

b) de hybride fokvarkens die door fokkerijen in een rasregister zijn geregistreerd, 
zonder discriminatie worden geregistreerd of in aanmerking komen voor 
registratie in het de rasregisters van dezelfde kruising die door fokorganen in 
dat derde land zijn opgesteld. 

Artikel 38 
Overeenkomsten inzake gelijkwaardigheid 

1. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen erkennen dat 
maatregelen die in een derde land worden toegepast, gelijkwaardig zijn met de 
maatregelen die vereist zijn uit hoofde van zoötechnische wetgeving van de Unie met 
betrekking tot: 

a) de erkenning van en het toezicht op stamboekverenigingen en fokkerijen, 
overeenkomstig artikel 4 of de uit hoofde van artikel 35, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handeling; 

b) de goedkeuring van fokprogramma’s van stamboekverenigingen en fokkerijen 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, of de uit hoofde van artikel 35, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling; 

c) de inschrijving van fokdieren in stamboeken en rasregisters, overeenkomstig de 
artikelen 19 en 24 of de uit hoofde van artikel 35, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handeling; 
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d) de toelating van fokdieren tot de voortplanting, overeenkomstig de artikelen 21 
en 25 of de uit hoofde van artikel 35, lid 1, vastgestelde gedelegeerde 
handeling; 

e) het gebruik van levende producten voor de voortplanting, overeenkomstig 
artikel 23, lid 1, of de uit hoofde van artikel 35, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handeling; 

f) het gebruik van sperma voor onderzoek, overeenkomstig artikel 23, lid 2, of de 
uit hoofde van artikel 35, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling; 

g) prestatieonderzoek en genetische evaluatie, overeenkomstig artikel 27 of de uit 
hoofde van artikel 35, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. De in lid 1 bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld op basis van: 

a) een gedegen onderzoek van de informatie en gegevens die het derde land 
krachtens artikel 37, lid 1, verstrekt; 

b) in voorkomend geval, de bevredigende resultaten van een overeenkomstig 
artikel 67 verrichte controle. 

3. In de in lid 1 bedoelde uitvoeringshandelingen kunnen de voorwaarden voor de 
binnenkomst in de Unie van dieren en levende producten ervan uit het betrokken 
derde land worden vastgesteld, die betrekking kunnen hebben op: 

a) de aard en inhoud van de zoötechnische certificaten of documenten die de 
fokdieren of levende producten ervan moeten vergezellen, overeenkomstig de 
voorschriften van bijlage V; 

b) specifieke voorschriften voor de binnenkomst in de Unie van de fokdieren of 
levende producten ervan en de officiële controles die bij binnenkomst in de 
Unie moeten worden verricht; 

c) zo nodig, procedures voor de opstelling en wijziging van lijsten van 
fokorganen in het betrokken derde land waarvan fokdieren en levende 
producten ervan in de Unie mogen binnenkomen. 

4. Wanneer niet meer wordt voldaan aan de op het moment van vaststelling 
vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van de 
garanties, trekt de Commissie de in lid 1 bedoelde uitvoeringshandelingen onverwijld 
in door middel van uitvoeringshandelingen. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 



NL 46   NL 

Artikel 39 
Zoötechnische voorwaarden voor de invoer in de Unie van  

fokdieren en levende producten ervan 

1. Fokkers mogen fokdieren en levende producten ervan in de Unie invoeren wanneer 
deze dieren of producten zijn ingeschreven in een stamboek of zijn geregistreerd in 
een rasregister van een fokorgaan dat is opgenomen in de lijst die overeenkomstig 
artikel 36, lid 2, of, indien gelijkwaardigheid overeenkomstig artikel 38, lid 1, is 
vastgesteld, overeenkomstig artikel 7 is vastgesteld, zij vergezeld gaan van een 
zoötechnisch certificaat overeenkomstig artikel 40 en zij voldoen aan de volgende 
aanvullende voorwaarden: 

a) de fokdieren gaan vergezeld van bewijs dat zij in een stamboek van een 
stamboekvereniging zullen worden ingeschreven of in een rasregister van een 
fokkerij zullen worden geregistreerd; 

b) het sperma: 

i) is gewonnen van fokdieren die aan prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie overeenkomstig bijlage III zijn onderworpen, wanneer 
dergelijke onderzoeken en evaluaties vereist zijn op grond van artikel 27, 
lid 1; of 

ii) wordt ingevoerd in hoeveelheden die nodig zijn voor het 
prestatieonderzoek en de genetische evaluatie overeenkomstig artikel 23, 
lid 2; 

c) de eicellen en embryo’s zijn gewonnen van of geproduceerd met fokdieren die 
aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie overeenkomstig bijlage III zijn 
onderworpen, wanneer dergelijke onderzoeken en evaluaties vereist zijn op 
grond van artikel 27, lid 1. 

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot zoötechnische en genealogische voorschriften voor de 
invoer in de Unie van fokdieren en levende producten ervan teneinde rekening te 
houden met de specifieke zoötechnische situatie in een derde land van herkomst van 
een fokdier. 

Artikel 40 
Uitgifte, inhoud en vorm van zoötechnische certificaten voor de invoer in de Unie van  

fokdieren en levende producten ervan 

1. Met het oog op de inschrijving van fokdieren en levende producten ervan in 
stamboeken of hun registratie in rasregisters moeten de in artikel 39, lid 1, bedoelde 
zoötechnische certificaten: 

a) worden uitgegeven door het overeenkomstig artikel 36, lid 2, in een lijst 
opgenomen fokorgaan; 

b) de in bijlage V beschreven informatie bevatten; 
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c) worden opgesteld overeenkomstig het modelformulier voor zoötechnische 
certificaten dat in een uit hoofde van lid 2 vastgestelde uitvoeringshandeling is 
opgenomen. 

2. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen modelformulieren vast 
voor zoötechnische certificaten voor de invoer in de Unie van fokdieren en sperma, 
eicellen en embryo’s ervan. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Artikel 41 
Afwijkingen van de uitgifte, inhoud en vorm van zoötechnische certificaten voor  

de invoer van fokdieren en levende producten ervan in de Unie 

1. In afwijking van artikel 40, lid 1, onder a), mogen levende producten vergezeld gaan 
van een zoötechnisch certificaat dat namens het in artikel 40, lid 1, onder a), 
bedoelde fokorgaan is uitgegeven door spermawinningscentra of door 
embryowinnings- of embryoproductieteams die overeenkomstig de 
diergezondheidswetgeving van de Unie zijn goedgekeurd voor de invoer van die 
levende producten in de Unie. 

2. In afwijking van artikel 40, lid 1, onder b), kan de informatie die in het zoötechnisch 
certificaat moet zijn opgenomen:  

a) zijn vervat in andere documenten die het fokdier of de levende producten ervan 
vergezellen, op voorwaarde dat het fokorgaan dat het stamboek of rasregister 
bijhoudt, de inhoud van die documenten overeenkomstig bijlage V, deel 1, 
punt 2, heeft gecertificeerd; 

b) een verwijzing zijn naar de website waar die resultaten kunnen worden 
geraadpleegd, op voorwaarde dat de resultaten van de genetische evaluatie op 
het internet beschikbaar zijn voor het publiek. 

Artikel 42 
Zoötechnische controles op fokdieren en levende producten ervan 

die in de Unie worden ingevoerd 

1. De lidstaten verrichten bij de grenscontrolepost zoötechnische controles op 
zendingen fokdieren en levende producten ervan die vanuit derde landen in de Unie 
worden ingevoerd, waarbij de documentencontroles, overeenstemmingscontroles en 
materiële controles overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) nr. […] 
[COM/2013/0265 final - 2013/0140 (COD)] worden uitgevoerd. 

2. Voor de toepassing van lid 1 overleggen importeurs van fokdieren en levende 
producten ervan het zoötechnische certificaat dat de zending overeenkomstig 
artikel 39, lid 1, moet vergezellen, aan de ambtenaar die de in lid 1 bedoelde 
documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles uitvoert. 
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Artikel 43 
Voorwaarden voor de inschrijving van in de Unie ingevoerde raszuivere fokdieren in 

stamboeken 

1. Stamboekverenigingen schrijven in de hoofdsectie van hun stamboek raszuivere 
fokdieren in die: 

a) overeenkomstig artikel 39, lid 1, onder a), in de Unie zijn ingevoerd; 

b) in een lidstaat zijn geboren als gevolg van geassisteerde voortplanting met 
gebruik van: 

i) sperma dat overeenkomstig artikel 39, lid 1, onder b), is ingevoerd; 

ii) eicellen of embryo’s die overeenkomstig artikel 39, lid 1, onder c), zijn 
ingevoerd. 

2. Stamboekverenigingen kunnen in de hoofdsectie van hun stamboek in de Unie 
ingevoerde raszuivere fokdieren inschrijven die voldoen aan de normen die voor het 
ras zijn vastgesteld in het overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde 
fokprogramma, op voorwaarde dat: 

a) het fokorgaan voldoet aan de in artikel 37 vermelde criteria voor het op een 
lijst plaatsen van fokorganen; 

b) het goedgekeurde fokprogramma voorziet in de inschrijving van dergelijke 
raszuivere fokdieren in de hoofdsectie van het stamboek; 

c) de raszuivere fokdieren vergezeld gaan van een zoötechnisch certificaat: 

i) dat door het onder a) bedoelde fokorgaan is uitgegeven;  

ii) dat de in bijlage V beschreven informatie bevat. 

Artikel 44 
Voorwaarden voor de registratie in rasregisters van 

in de Unie ingevoerde hybride fokvarkens 

1. Fokkerijen registreren in hun rasregisters hybride fokvarkens die: 

a) overeenkomstig artikel 39, lid 1, onder a), in de Unie zijn ingevoerd; 

b) in een lidstaat zijn geboren als gevolg van geassisteerde voortplanting met 
gebruik van:  

i) sperma dat overeenkomstig artikel 39, lid 1, onder b), is ingevoerd; 

ii) eicellen of embryo’s die overeenkomstig artikel 39, lid 1, onder c), zijn 
ingevoerd. 

2. Fokkerijen kunnen in hun rasregisters in de Unie ingevoerde hybride fokvarkens 
registreren die voldoen aan de normen die voor de kruising zijn vastgesteld in het 
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overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde fokprogramma, op 
voorwaarde dat: 

a) het in het derde land gevestigde fokorgaan aan de voorschriften van artikel 37 
voldoet; 

b) het goedgekeurde fokprogramma voorziet in de registratie van dergelijke 
hybride fokvarkens in het rasregister. 

HOOFDSTUK VIII 
Zoötechnische en genealogische voorwaarden voor de invoer in de 

Unie van raszuivere fokdieren van andere soorten 

Artikel 45 
Gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot 

de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de invoer in de Unie van 
de in artikel 2, onder i), iii), bedoelde raszuivere fokdieren en levende producten ervan 

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot specifieke voorschriften voor de invoer in de Unie van 
de in artikel 2, onder i), iii), bedoelde raszuivere fokdieren en levende producten 
ervan, wanneer dit nodig is voor de werking van de interne markt of voor de 
bescherming van waardevolle genetische rijkdommen, ten aanzien van: 

a) het op een lijst plaatsen van fokorganen; 

b) de voorwaarden voor de inschrijving van die raszuivere fokdieren in 
stamboeken die door stamboekverenigingen zijn opgesteld; 

c) de toelating, door stamboekverenigingen, van die raszuivere fokdieren tot de 
voortplanting, tot kunstmatige inseminatie en tot de winning en het gebruik van 
levende producten ervan; 

d) de methoden voor prestatieonderzoek en genetische evaluatie van die 
raszuivere dieren; 

e) de belangrijkste informatie die moet worden opgenomen in het zoötechnische 
certificaat dat die raszuivere fokdieren en levende producten ervan moet 
vergezellen. 

2. Voor zover de Commissie de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen heeft 
vastgesteld, stelt zij door middel van uitvoeringshandelingen modelformulieren op 
voor de in lid 1, onder f), bedoelde zoötechnische certificaten voor de in artikel 2, 
onder i), iii), bedoelde raszuivere fokdieren en sperma, eicellen en embryo’s ervan. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 
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HOOFDSTUK IX 
Officiële controles en andere officiële activiteiten, administratieve 

bijstand, samenwerking en handhaving door de lidstaten 

Artikel 46 
Algemene voorschriften voor officiële controles 

1. De bevoegde autoriteit verricht regelmatig en met een passende frequentie officiële 
controles van stamboekverenigingen en fokkerijen, op basis van de risico’s, waarbij 
rekening wordt gehouden met: 

a) vastgestelde gevallen van niet-naleving in verband met: 

i) fokdieren en levende producten ervan; 

ii) de activiteiten waarover de stamboekverenigingen en fokkerijen 
zeggenschap hebben; 

iii) de locatie van de activiteiten of transacties van fokkers, 
stamboekverenigingen en fokkerijen; 

b) de antecedenten van de stamboekverenigingen en fokkerijen met betrekking tot 
de resultaten van officiële controles waaraan zij zijn onderworpen en de 
naleving van de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze 
verordening; 

c) de betrouwbaarheid en de resultaten van eigen controles die door de 
stamboekverenigingen en fokkerijen, of op hun verzoek door derden, zijn 
verricht om na te gaan of de zoötechnische en genealogische voorschriften in 
deze verordening worden nageleefd; 

d) informatie die kan wijzen op niet-naleving. 

2. De bevoegde autoriteit verricht regelmatig en met een passende frequentie officiële 
controles om eventuele opzettelijke schendingen van de zoötechnische en 
genealogische voorschriften in deze verordening op te sporen, waarbij zij behalve 
met de in lid 1 bedoelde criteria, ook rekening houden met informatie over dergelijke 
eventuele opzettelijke schendingen die via de in artikel 53 bedoelde mechanismen 
voor administratieve bijstand wordt gedeeld, alsook met eventuele andere informatie 
die op de mogelijkheid van dergelijke schendingen wijst. 

3. Officiële controles die voorafgaand aan de handel in bepaalde fokdieren en levende 
producten ervan worden uitgevoerd met het oog op de afgifte van officiële 
certificaten of officiële verklaringen die in de zoötechnische en genealogische 
voorschriften in deze verordening worden voorgeschreven als voorwaarde voor de 
handel in fokdieren of levende producten ervan, worden verricht overeenkomstig: 

a) de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze verordening; 
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b) de gedelegeerde handelingen die de Commissie overeenkomstig de artikelen 35 
en 45 heeft vastgesteld. 

4. De officiële controles worden na voorafgaande kennisgeving aan de fokker, de 
stamboekvereniging of de fokkerij uitgevoerd, tenzij er ernstige redenen zijn om de 
controles onaangekondigd uit te voeren. 

5. De officiële controles worden zo veel mogelijk uitgevoerd op een wijze waarbij de 
fokker, de stamboekvereniging of de fokkerij zo min mogelijk hinder ondervinden. 

6. De bevoegde autoriteit verricht alle officiële controles met dezelfde mate van 
zorgvuldigheid, ongeacht of de fokdieren of levende producten ervan: 

a) op de markt van de Unie beschikbaar zijn en afkomstig zijn uit de lidstaat waar 
de officiële controles worden verricht of uit een andere lidstaat; of 

b) uit derde landen in de Unie binnenkomen. 

Artikel 47 
Transparantie van officiële controles 

1. De bevoegde autoriteit verricht officiële controles met een hoge mate van 
transparantie en maakt relevante informatie over de organisatie en uitvoering van 
officiële controles openbaar. 

De autoriteit zorgt ervoor dat regelmatig en tijdig informatie over de door haar 
verrichte officiële controles wordt gepubliceerd, waarbij zij ten minste de volgende 
informatie bekendmaakt: 

a) het aantal door haar verrichte officiële controles en de aard en resultaten ervan; 

b) het aantal door haar geconstateerde gevallen van niet-naleving en de aard 
ervan; 

c) de gevallen waarin zij maatregelen heeft genomen overeenkomstig artikel 61; 

d) de gevallen waarin zij de in artikel 62 bedoelde sancties heeft opgelegd. 

2. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de vorm vast waarin de 
in lid 1 bedoelde informatie moet worden gepubliceerd en werkt deze indien nodig 
bij. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

3. De bevoegde autoriteit kan informatie over de classificatie van individuele 
stamboekverenigingen en fokkerijen op basis van een beoordeling van de 
conformiteit ervan met classificatiecriteria en de resultaten van officiële controles 
publiceren of anderszins openbaar maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

a) de classificatiecriteria zijn objectief, transparant en openbaar; 
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b) er zijn passende regelingen getroffen om te waarborgen dat het 
classificatieproces op consistente en transparante wijze verloopt. 

Artikel 48 
Schriftelijk vastgelegde controleprocedures en verificatieprocedures voor controles 

1. De bevoegde autoriteit verricht de officiële controles volgens schriftelijk vastgelegde 
procedures die uitvoerige instructies bevatten voor de personeelsleden die de 
officiële controles uitvoeren. 

2. De bevoegde autoriteit beschikt over interne procedures om de consistentie en 
doeltreffendheid van de door haar verrichte officiële controles en andere officiële 
activiteiten te verifiëren. 

3. De bevoegde autoriteit: 

a) neemt corrigerende maatregelen in alle gevallen waarin de in lid 2 bedoelde 
interne procedures uitwijzen dat de officiële controles en andere officiële 
activiteiten onvoldoende consistent en doeltreffend zijn; 

b) past de in lid 1 bedoelde schriftelijk vastgelegde procedures zo nodig aan. 

Artikel 49 
Verslagen van officiële controles 

1. De bevoegde autoriteit stelt verslagen over alle door haar verrichte officiële controles 
op, die de volgende informatie bevatten: 

a) een beschrijving van het doel van de officiële controles; 

b) de toegepaste controlemethoden; 

c) de resultaten van de officiële controles; 

d) in voorkomend geval maatregelen die de bevoegde autoriteit naar aanleiding 
van de officiële controles van de fokker, stamboekverenigingen en fokkerijen 
verlangt. 

2. De bevoegde autoriteit verstrekt een kopie van het in lid 1 bedoelde verslag aan de 
aan een officiële controle onderworpen fokker, stamboekvereniging of fokkerij. 

Artikel 50 
Methoden en technieken voor de uitvoering van officiële controles 

1. Bij de officiële controles die de bevoegde autoriteit verricht, worden 
controlemethoden en -technieken toegepast die, indien passend, verificaties, 
inspecties en audits omvatten. 

2. De bevoegde autoriteit verricht officiële controles van fokkers, 
stamboekverenigingen en fokkerijen die, indien passend, het volgende omvatten: 
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a) een onderzoek van de controlesystemen die stamboekverenigingen en 
fokkerijen hebben ingesteld en van de door die controlesystemen verkregen 
resultaten; 

b) een inspectie van: 

i) de gebouwen, kantoren en uitrusting van fokkers, stamboekverenigingen 
en fokkerijen; 

ii) de fokdieren en levende producten ervan waarover de fokkers 
beschikken; 

iii) de etikettering, presentatie en reclame van fokkers, 
stamboekverenigingen en fokkerijen; 

c) een onderzoek van documenten en andere gegevens die van belang kunnen zijn 
voor de beoordeling van de naleving van de zoötechnische en genealogische 
voorschriften in deze verordening; 

d) vraaggesprekken met leden en personeel van de stamboekverenigingen en 
fokkerijen; 

e) eventuele andere activiteiten die nodig zijn om gevallen van niet-naleving vast 
te stellen. 

Artikel 51 
Verplichtingen van fokkers, stamboekverenigingen en fokkerijen 

1. Voor zover dit nodig is voor de uitvoering van officiële controles of andere officiële 
activiteiten geven de fokkers, stamboekverenigingen en fokkerijen ambtenaren van 
de bevoegde autoriteit toegang tot: 

a) gebouwen, kantoren en uitrusting; 

b) geautomatiseerde informatiemanagementsystemen; 

c) fokdieren en levende producten ervan; 

d) documenten en andere relevante informatie. 

2. Tijdens officiële controles en andere officiële activiteiten ondersteunen de fokkers, 
stamboekverenigingen en fokkerijen de ambtenaren van de bevoegde autoriteit bij de 
uitvoering van hun taken. 

3. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen voorschriften vaststellen 
betreffende: 

a) de wijze waarop de ambtenaren van de bevoegde autoriteit toegang krijgen tot 
de in lid 1, onder b), bedoelde geautomatiseerde 
informatiemanagementsystemen; 
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b) eenvormige voorschriften inzake de in lid 2 bedoelde bijstand door fokkers, 
stamboekverenigingen en fokkerijen aan de bevoegde autoriteit. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Artikel 52 
Delegatie van bevoegdheden met betrekking tot specifieke voorschriften voor officiële 

controles en voor de maatregelen die de bevoegde autoriteit moet nemen in verband met 
fokdieren en levende producten ervan 

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 71 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften: 

a) voor de uitvoering van officiële controles op fokdieren en levende producten 
ervan om de naleving van de zoötechnische en genealogische voorschriften in 
deze verordening te verifiëren; 

b) voor de maatregelen die de bevoegde autoriteit naar aanleiding van de 
resultaten van officiële controles moet nemen. 

2. De in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen bevatten voorschriften voor: 

a) de specifieke verantwoordelijkheden en taken van de bevoegde autoriteit, naast 
hetgeen vermeld is in de artikelen 46 tot en met 50; 

b) de gevallen waarin de bevoegde autoriteit voor specifieke gevallen van niet-
naleving een of meer maatregelen als bedoeld in de uit hoofde van artikel 66, 
lid 1, vastgestelde uitvoeringshandelingen, dan wel aanvullende maatregelen 
moet nemen. 

Artikel 53 
Algemene voorschriften voor administratieve bijstand en samenwerking 

1. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten verlenen elkaar administratieve bijstand om 
te zorgen voor een juiste toepassing van de zoötechnische en genealogische 
voorschriften in deze verordening in gevallen van niet-naleving die hun oorsprong in 
meer dan een lidstaat hebben of waarvan de reikwijdte en gevolgen meer dan een 
lidstaat betreffen. 

2. De in lid 1 bedoelde administratieve bijstand omvat, indien passend, de deelname 
door de bevoegde autoriteit van een lidstaat aan officiële controles ter plaatse die 
door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat worden verricht. 

3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing onverminderd de nationale 
voorschriften: 

a) die van toepassing zijn op de vrijgave van documenten die het voorwerp 
uitmaken van of verband houden met gerechtelijke procedures; 
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b) die gericht zijn op de bescherming van de commerciële belangen van 
natuurlijke of rechtspersonen. 

4. Alle communicatie tussen de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de artikelen 54, 
55 en 56 geschiedt schriftelijk. 

Artikel 54 
Bijstand op verzoek 

1. Wanneer de bevoegde autoriteit ("de verzoekende bevoegde autoriteit") van oordeel 
is dat zij voor de uitvoering of voor de doeltreffende follow-up van officiële 
controles informatie van een bevoegde autoriteit in een andere lidstaat ("de 
aangezochte bevoegde autoriteit") nodig heeft, zendt zij die bevoegde autoriteit een 
met redenen omkleed verzoek. 

De aangezochte bevoegde autoriteit doet onverwijld het volgende: 

a) zij bevestigt de ontvangst van het met redenen omklede verzoek en geeft aan 
hoeveel tijd nodig is om de gevraagde informatie te verstrekken; 

b) zij verricht alle officiële controles of onderzoeken die nodig zijn om:  

i) de verzoekende bevoegde autoriteit alle noodzakelijke gegevens en de 
originele documenten of gewaarmerkte kopieën daarvan toe te zenden; 

ii) de naleving van de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze 
verordening binnen hun rechtsgebied, zo nodig ter plaatse, te verifiëren. 

2. De verzoekende en aangezochte bevoegde autoriteit kunnen overeenkomen dat bij de 
in lid 1, tweede alinea, onder b), i), bedoelde officiële controles ambtenaren 
aanwezig zijn die door de verzoekende bevoegde autoriteit zijn aangewezen. 

In dat geval geldt voor de ambtenaren van de verzoekende bevoegde autoriteit, dat 
zij: 

a) te allen tijde een schriftelijke machtiging moeten kunnen overleggen waarin 
hun identiteit en hun officiële hoedanigheid zijn vermeld; 

b) toegang moeten hebben tot dezelfde gebouwen en documenten als de 
aanwezige ambtenaar van de aangezochte bevoegde autoriteit, met als enig 
doel ervoor te zorgen dat de officiële controles worden uitgevoerd; 

c) niet op eigen initiatief de bevoegdheden voor het uitvoeren van officiële 
controles van ambtenaren van de aangezochte bevoegde autoriteit mogen 
uitoefenen. 
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Artikel 55 
Bijstand op eigen initiatief 

1. Wanneer de bevoegde autoriteit kennisneemt van een geval van niet-naleving dat 
gevolgen voor een andere lidstaat kan hebben, stelt zij de bevoegde autoriteit van die 
andere lidstaat op eigen initiatief onverwijld in kennis van die informatie. 

2. De bevoegde autoriteit die een kennisgeving overeenkomstig lid 1 ontvangt: 

a) bevestigt onverwijld de ontvangst van de kennisgeving; 

b) geeft binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving aan: 

i) welke onderzoeken zij voornemens is uit te voeren met betrekking tot het 
in lid 1 bedoelde geval van niet-naleving; of 

ii) om welke redenen zij geen onderzoek nodig acht. 

3. Wanneer de bevoegde autoriteit die een kennisgeving overeenkomstig lid 1 heeft 
ontvangen, overeenkomstig lid 2 besluit onderzoeken uit te voeren, stelt zij de 
kennisgevende bevoegde autoriteit onverwijld in kennis van de resultaten van die 
onderzoeken, alsmede van de eventueel naar aanleiding daarvan genomen 
maatregelen. 

Artikel 56 
Bijstand in geval van niet-naleving 

1. Wanneer de bevoegde autoriteit bij de uitvoering van officiële controles van 
fokdieren en levende producten ervan die uit een andere lidstaat afkomstig zijn, 
vaststelt dat die fokdieren of levende producten ervan op zodanige wijze niet aan de 
zoötechnische en genealogische voorschriften in deze verordening voldoen dat een 
ernstige inbreuk op die voorschriften wordt gemaakt, stelt zij de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van verzending en van elke andere betrokken lidstaat daarvan 
onverwijld in kennis, zodat die autoriteiten passende onderzoeken kunnen instellen. 

2. De bevoegde autoriteiten die een kennisgeving overeenkomstig lid 1 ontvangen, 
doen onverwijld het volgende: 

a) zij bevestigen de ontvangst van de kennisgeving en geven aan welke 
onderzoeken zij voornemens zijn uit te voeren met betrekking tot het in lid 1 
bedoelde geval van niet-naleving; 

b) zij onderzoeken de aangelegenheid, nemen alle nodige maatregelen en stellen 
de kennisgevende bevoegde autoriteit in kennis van de aard van de door hen 
verrichte onderzoeken en officiële controles, de genomen beslissingen en de 
redenen daarvoor. 

3. Indien de in lid 1 bedoelde kennisgevende bevoegde autoriteit reden heeft om aan te 
nemen dat de overeenkomstig lid 2 verrichte onderzoeken of genomen maatregelen 
van de bevoegde autoriteiten die de kennisgeving hebben ontvangen, ontoereikend 
zijn om de vastgestelde niet-naleving aan te pakken, verzoekt zij die bevoegde 
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autoriteiten aanvullende officiële controles te verrichten of aanvullende maatregelen 
te nemen. 

In dat geval: 

a) proberen de bevoegde autoriteiten van beide lidstaten te komen tot een 
passende gezamenlijke aanpak van het in lid 1 van dit artikel bedoelde geval 
van niet-naleving, bijvoorbeeld door overeenkomstig artikel 53, lid 2, en 
artikel 54, lid 2, ter plaatse gezamenlijke officiële controles te verrichten; 

b) brengen zij, indien zij geen overeenstemming bereiken over passende 
maatregelen, de Commissie daarvan onverwijld op de hoogte. 

4. Wanneer de officiële controles van fokdieren of levende producten ervan die uit een 
andere lidstaat afkomstig zijn, uitwijzen dat de in lid 1 bedoelde voorschriften 
herhaaldelijk niet worden nageleefd, deelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
bestemming dit onverwijld mee aan de Commissie en aan de bevoegde autoriteiten 
van de andere lidstaten. 

Artikel 57 
Van derde landen ontvangen informatie over niet-naleving 

1. Wanneer een bevoegde autoriteit informatie van een derde land ontvangt die wijst op 
niet-naleving van de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze 
verordening, geeft zij die informatie onverwijld door: 

a) aan de Commissie, wanneer de informatie voor de Unie van belang is of kan 
zijn; 

b) aan de bevoegde autoriteit in andere betrokken lidstaten. 

2. Informatie die verkregen is door middel van overeenkomstig deze verordening 
verrichte officiële controles en onderzoeken, mag aan een derde land als bedoeld in 
lid 1 worden doorgegeven op voorwaarde dat: 

a) de bevoegde autoriteiten die de informatie hebben verstrekt, met die doorgifte 
instemmen; 

b) het derde land zich ertoe verbonden heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over praktijken die in strijd met de voorschriften 
van de Unie zijn of lijken te zijn; 

c) voldaan wordt aan de desbetreffende voorschriften van de Unie en de lidstaten 
die van toepassing zijn op de doorgifte van persoonsgegevens aan derde 
landen. 

Artikel 58 
Gecoördineerde bijstand en follow-up door de Commissie 

1. De overeenkomstig dit hoofdstuk door de bevoegde autoriteit genomen maatregelen 
worden onverwijld door de Commissie gecoördineerd indien: 
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a) de Commissie over informatie beschikt die wijst op activiteiten die gevallen 
van niet-naleving zijn of lijken te zijn, die: 

i) vertakkingen in meer dan een lidstaat hebben of kunnen hebben; of 

ii) in meer dan een lidstaat kunnen plaatsvinden;  

b) de bevoegde autoriteiten in de betrokken lidstaten geen overeenstemming 
kunnen bereiken over passende maatregelen om de niet-naleving aan te 
pakken. 

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen kan de Commissie: 

a) in samenwerking met de betrokken lidstaat een inspectieteam sturen om een 
officiële controle ter plaatse te verrichten; 

b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending, en indien nodig van 
andere betrokken lidstaten, verzoeken hun officiële controles naar behoren te 
verscherpen en haar verslag te doen van de maatregelen die zij hebben 
genomen; 

c) informatie met betrekking tot dergelijke gevallen indienen bij het in artikel 72, 
lid 1, bedoelde comité, met een voorstel voor maatregelen om de in lid 1, onder 
a), bedoelde gevallen van niet-naleving te verhelpen. 

Artikel 59 
Algemeen beginsel voor de financiering van officiële controles 

1. De lidstaten stellen voldoende financiële middelen beschikbaar om te voorzien in het 
personeel en de overige middelen die de bevoegde autoriteit nodig heeft om officiële 
controles en andere officiële activiteiten te verrichten. 

2. De lidstaten kunnen vergoedingen innen om de kosten van de door hen verrichte 
officiële controles te dekken. 

Artikel 60 
Algemene handhavingsverplichtingen van de bevoegde autoriteiten 

1. Bij hun optreden overeenkomstig dit hoofdstuk verlenen de bevoegde autoriteiten 
voorrang aan maatregelen die moeten worden genomen om gevallen van niet-
naleving weg te nemen of de gevolgen daarvan voor de handel in fokdieren en 
levende producten ervan tot een minimum te beperken. 

2. Wanneer niet-naleving wordt vermoed, doen de bevoegde autoriteiten onderzoek om 
dat vermoeden te bevestigen of weg te nemen. 

3. Indien nodig omvat het in lid 2 bedoelde onderzoek de uitvoering van verscherpte 
officiële controles op fokdieren en levende producten ervan, alsmede op fokkers, 
stamboekverenigingen en fokkerijen, gedurende een passende periode. 
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Artikel 61 
Onderzoeken en maatregelen in geval van vastgestelde niet-naleving 

1. Wanneer niet-naleving is vastgesteld: 

a) verrichten de bevoegde autoriteiten verder onderzoek dat nodig is om de 
oorsprong en de reikwijdte van de niet-naleving te bepalen en de 
verantwoordelijkheden van fokkers, stamboekverenigingen en fokkerijen vast 
te stellen; 

b) nemen de bevoegde autoriteiten passende maatregelen om te waarborgen dat de 
fokkers, stamboekverenigingen en fokkerijen de niet-naleving verhelpen en 
vermijden dat deze zich opnieuw voordoet. 

In hun besluit over de te nemen maatregelen houden de bevoegde autoriteiten 
rekening met de aard van de niet-naleving en met de antecedenten van de fokker, 
stamboekvereniging of fokkerij op het gebied van naleving. 

2. Het optreden van de bevoegde autoriteiten overeenkomstig lid 1 omvat, in 
voorkomend geval: 

a) het uitstellen van de inschrijving van raszuivere fokdieren in stamboeken of 
van de registratie van hybride fokvarkens in rasregisters; 

b) het gebieden van de wijziging van de status van de dieren of levende producten 
ervan, zoals bedoeld voor het fokken overeenkomstig deze verordening of de 
verstrekking van corrigerende aan de fokkers; 

c) een beperking van of verbod op de handel in dieren en levende producten als 
fokdieren of levende producten zoals gedefinieerd in artikel 2 of de invoer 
ervan in de Unie dan wel de uitvoer ervan naar derde landen, of een verbod op 
of het gebieden van de terugkeer ervan in de lidstaat van verzending; 

d) het gebieden dat de fokker, stamboekvereniging of fokkerij de frequentie van 
de eigen controles verhoogt; 

e) het gebieden dat bepaalde activiteiten van de betrokken fokker, 
stamboekvereniging of fokkerij aan meer uitgebreide of systematische officiële 
controles worden onderworpen; 

f) het gebieden van de stopzetting van (een deel van) de activiteiten van de 
betrokken fokker, stamboekvereniging of fokkerij en, in voorkomend geval, 
van de door hem of haar beheerde of gebruikte websites, gedurende een 
passende periode, alsmede van de schorsing van de goedkeuring van een door 
een stamboekvereniging of fokkerij uitgevoerd fokprogramma wanneer die 
stamboekvereniging of fokkerij herhaaldelijk, voortdurend of in het algemeen 
niet aan de voorschriften van het overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 
goedgekeurde fokprogramma voldoet; 

g) het gebieden van de intrekking van de overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
verleende erkenning van de stamboekvereniging of fokkerij, indien uit het 
administratief beheer van die stamboekvereniging of fokkerij blijkt dat zij 
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herhaaldelijk, voortdurend of in het algemeen niet aan artikel 4, lid 2, onder c), 
voldoet; 

h) het nemen van elke andere maatregel die de bevoegde autoriteiten passend 
achten om de naleving van de zoötechnische en genealogische voorschriften in 
deze verordening te waarborgen. 

3. De bevoegde autoriteiten verschaffen de betrokken fokker, stamboekvereniging of 
fokkerij, of hun vertegenwoordiger: 

a) een schriftelijke kennisgeving van hun besluit met betrekking tot de 
overeenkomstig de leden 1 en 2 te nemen maatregelen en de redenen voor dat 
besluit; en 

b) informatie over de rechtsmiddelen die voor hen openstaan en over de ter zake 
geldende procedures en termijnen. 

4. Alle uit hoofde van dit artikel gemaakte kosten worden door de verantwoordelijke 
fokker, stamboekvereniging of fokkerij gedragen. 

Artikel 62 
Sancties 

De lidstaten stellen voorschriften vast voor de sancties die van toepassing zijn op inbreuken 
op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties 
worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. 

De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk op de in artikel 74, tweede alinea, vermelde 
datum aan de Commissie mede en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen. 

HOOFDSTUK X 
Controles door de Commissie 

AFDELING 1 
CONTROLES VAN DE COMMISSIE IN DE LIDSTATEN 

Artikel 63 
Controles van de Commissie in de lidstaten 

1. Deskundigen van de Commissie verrichten controles in elke lidstaat om: 

a) de algemene toepassing van de zoötechnische en genealogische voorschriften 
in deze verordening te verifiëren; 
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b) de werking van de in artikel 46 bedoelde nationale controlesystemen en de 
daarvoor verantwoordelijke bevoegde autoriteit te verifiëren; 

c) onderzoek te doen naar en informatie te verzamelen over: 

i) officiële controles en handhavingspraktijken; 

ii) belangrijke of terugkerende problemen bij de toepassing of handhaving 
van de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze 
verordening; 

iii) opkomende problemen of nieuwe ontwikkelingen in de lidstaten. 

2. De in lid 1 bedoelde controles van de Commissie worden in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten georganiseerd en kunnen controles ter plaatse 
omvatten in samenwerking met de personeelsleden van de bevoegde autoriteit die 
officiële controles uitvoeren. 

3. De deskundigen van de Commissie kunnen worden bijgestaan door deskundigen uit 
de lidstaten. 

De nationale deskundigen die de deskundigen van de Commissie vergezellen, krijgen 
dezelfde toegangsrechten als de deskundigen van de Commissie. 

Artikel 64 
Verslagen over controles van de Commissie in de lidstaten 

1. De Commissie: 

a) stelt een ontwerpverslag over de resultaten van de controles van de Commissie 
op en stuurt een kopie daarvan voor commentaar naar de lidstaat waar de 
controles overeenkomstig artikel 63, lid 1, werden gehouden; 

b) stelt het definitieve verslag over de resultaten van die controles van de 
Commissie op, waarbij rekening wordt gehouden met het onder a) bedoelde 
commentaar van de lidstaat; 

c) maakt het definitieve verslag en het commentaar van de lidstaat, als bedoeld 
onder a) en b), openbaar. 

2. Zo nodig kan de Commissie in haar definitieve verslag als bedoeld in lid 1, onder b), 
aanbevelingen doen voor corrigerende of preventieve maatregelen van de lidstaten 
om de tijdens de overeenkomstig artikel 63, lid 1, verrichte controles van de 
Commissie vastgestelde specifieke of systemische tekortkomingen te verhelpen. 

Artikel 65 
Verplichtingen van lidstaten met betrekking tot controles van de Commissie 

1. Om de Commissie bij te staan bij de uitvoering van de in artikel 63, lid 1, bedoelde 
controles van de Commissie, moeten de lidstaten: 
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a) alle nodige bijstand en alle documentatie en andere technische ondersteuning 
verstrekken waarom de deskundigen van de Commissie verzoeken om de 
controles van de Commissie doelmatig en doeltreffend te kunnen uitvoeren; 

b) ervoor zorgen dat de deskundigen van de Commissie toegang hebben tot alle 
gebouwen of delen daarvan en informatie, met inbegrip van 
computersystemen, die zij nodig hebben om de controles van de Commissie uit 
te voeren. 

2. De lidstaten nemen, in het licht van de aanbevelingen in het in artikel 64, lid 1, 
onder b), bedoelde definitieve verslag, passende vervolgmaatregelen om de naleving 
van de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze verordening te 
waarborgen. 

Artikel 66 
Ernstige tekortkoming in het controlesysteem van een lidstaat 

1. Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft dat de controlesystemen van een lidstaat 
ernstige tekortkomingen vertonen die kunnen leiden tot een wijdverspreide inbreuk 
op de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze verordening, stelt zij 
door middel van uitvoeringshandelingen een of meer van de volgende maatregelen 
vast, die zullen worden toegepast totdat de tekortkoming is weggenomen: 

a) een verbod op de handel in de fokdieren of levende producten ervan die bij de 
tekortkoming van het officiële controlesysteem betrokken zijn; 

b) de oplegging van bijzondere voorwaarden, naast die in hoofdstuk II, voor de 
erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen, de goedkeuring van 
fokprogramma’s of de handel in fokdieren en levende producten ervan; 

c) andere passende tijdelijke maatregelen. 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen worden uitsluitend genomen als de betrokken 
lidstaat, na ontvangst van een verzoek daartoe, de situatie niet binnen de door de 
Commissie gestelde termijn heeft rechtgezet. 

AFDELING 2 
CONTROLES VAN DE COMMISSIE IN DERDE LANDEN 

Artikel 67 
Controles van de Commissie in derde landen 

1. Deskundigen van de Commissie kunnen controles van de Commissie in derde landen 
verrichten om: 
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a) na te gaan of de zoötechnische en genealogische voorschriften inzake fokdieren 
en levende producten ervan in de wetgeving van het derde land garanties 
bieden die gelijkwaardig zijn met de garanties die deze verordening in de Unie 
biedt; 

b) na te gaan of het controlesysteem in het derde land kan waarborgen dat naar de 
Unie uitgevoerde zendingen fokdieren en levende producten ervan aan de 
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk VII van deze verordening voldoen; 

c) informatie te verzamelen om inzicht te krijgen in de oorzaken van terugkerende 
gevallen waarbij in de Unie ingevoerde fokdieren en levende producten ervan 
niet voldoen aan de zoötechnische en genealogische voorschriften voor invoer 
in de Unie waarvoor de naleving ten onrechte is gecertificeerd. 

2. De in lid 1 bedoelde controles van de Commissie zijn in het bijzonder gericht op: 

a) de zoötechnische en genealogische wetgeving met betrekking tot fokdieren en 
levende producten ervan van het derde land; 

b) de organisatie van de bevoegde autoriteit van het derde land, haar 
bevoegdheden en onafhankelijkheid, het toezicht dat erop wordt uitgeoefend en 
het gezag dat zij heeft om de onder a) bedoelde wetgeving doeltreffend te 
handhaven; 

c) de opleiding van de personeelsleden voor het uitvoeren van officiële controles; 

d) de middelen waarover de bevoegde autoriteit van het derde land beschikt; 

e) het bestaan en het functioneren van schriftelijk vastgelegde controleprocedures 
en op prioriteiten gebaseerde controlesystemen; 

f) de reikwijdte en uitvoering van officiële controles betreffende fokdieren en 
levende producten ervan die uit andere derde landen aankomen; 

g) de garanties die het derde land kan geven ten aanzien van de naleving van of de 
gelijkwaardigheid met de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze 
verordening. 

Artikel 68 
Frequentie en organisatie van de controles van de Commissie in derde landen 

1. De frequentie van de controles van de Commissie in derde landen wordt bepaald op 
basis van: 

a) de zoötechnische en genealogische voorschriften in deze verordening; 

b) de hoeveelheid en aard van de fokdieren en levende producten ervan die uit het 
derde land in de Unie binnenkomen; 

c) de resultaten van reeds verrichte controles van de Commissie; 
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d) de resultaten van officiële controles betreffende fokdieren en levende 
producten ervan die uit het derde land in de Unie binnenkomen en van 
eventuele andere officiële controles die de bevoegde autoriteiten van lidstaten 
hebben verricht. 

2. Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de in lid 1 bedoelde controles van de 
Commissie te bevorderen, kan de Commissie het derde land voorafgaand aan die 
controles verzoeken het volgende te verstrekken: 

a) de in artikel 37, lid 1, onder b), bedoelde informatie; 

b) in voorkomend geval, de schriftelijke gegevens van de in dat derde land 
verrichte officiële controles. 

3. De Commissie kan deskundigen uit de lidstaten aanwijzen om haar eigen 
deskundigen tijdens de in lid 1 bedoelde controles bij te staan. 

Artikel 69 
Verslagen van de Commissie over controles die haar deskundigen in derde landen verrichten 

1. Wanneer overeenkomstig artikel 67, lid 1, controles van de Commissie zijn verricht, 
doet de Commissie het volgende: 

a) zij stelt een ontwerpverslag over de resultaten van de controles van de 
Commissie op en stuurt een kopie daarvan voor commentaar naar het derde 
land waar de controles zijn uitgevoerd; 

b) zij stelt het definitieve verslag over de resultaten van de door haar deskundigen 
in het derde land uitgevoerde controles van de Commissie op, waarbij rekening 
wordt gehouden met het commentaar van het derde land waar de controles zijn 
verricht; 

c) zij maakt het definitieve verslag en het commentaar van het derde land waar de 
controles zijn verricht, openbaar. 

2. Zo nodig kan de Commissie in haar definitieve verslag, als bedoeld in lid 1, 
aanbevelingen doen voor corrigerende of preventieve maatregelen van het derde land 
om de door haar deskundigen tijdens de overeenkomstig artikel 67, lid 1, verrichte 
controles van de Commissie vastgestelde specifieke of systemische tekortkomingen 
te verhelpen. 

Artikel 70 
Vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de invoer in de Unie van 

fokdieren en levende producten ervan 

1. Wanneer er aanwijzingen zijn dat de zoötechnische en genealogische voorschriften 
in deze verordening wellicht op grote schaal en op ernstige wijze niet worden 
nageleefd, stelt de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen de bijzondere 
maatregelen vast die noodzakelijk zijn om die niet-naleving te beëindigen. 
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Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 72, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. In de in lid 1 bedoelde bijzondere maatregelen worden de fokdieren en levende 
producten ervan met behulp van de codes van de Gecombineerde Nomenclatuur 
aangeduid en kunnen de volgende bepalingen worden opgenomen: 

a) een op zoötechnische gronden berustend verbod op de invoer in de Unie van de 
fokdieren en levende producten ervan die afkomstig zijn of verzonden worden 
uit de derde landen die bij de in lid 1 bedoelde niet-naleving betrokken zijn; 

b) het voorschrift dat de in lid 1 bedoelde fokdieren en levende producten die 
afkomstig zijn of verzonden worden uit de derde landen die bij de in lid 1 
bedoelde niet-naleving betrokken zijn: 

i) worden onderworpen aan specifieke controles, die voorafgaand aan de 
verzending of bij de binnenkomst in de Unie worden verricht; 

ii) vergezeld gaan van een officieel certificaat of enig ander bewijsstuk 
waaruit blijkt dat de fokdieren of levende producten ervan voldoen aan 
de voorschriften in hoofdstuk VII van deze verordening of in de uit 
hoofde van artikel 45, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling; 

c) het voorschrift om het onder b), ii), bedoelde bewijsstuk in een specifieke vorm 
te verstrekken; 

d) andere maatregelen die noodzakelijk zijn om de in lid 1 bedoelde niet-naleving 
te verhelpen. 

3. Bij de vaststelling van de in lid 2 bedoelde bijzondere maatregelen wordt rekening 
gehouden met: 

a) de overeenkomstig artikel 67, lid 2, verzamelde informatie; 

b) andere informatie die de bij de in lid 1 bedoelde niet-naleving betrokken derde 
landen hebben verstrekt; 

c) zo nodig, de resultaten van de in artikel 67, lid 1, bedoelde controles van de 
Commissie. 

4. De Commissie volgt het verdere verloop van de situatie en wijzigt op grond daarvan 
volgens de in artikel 72, lid 2, vastgestelde procedure de genomen maatregelen of 
trekt deze in. 
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HOOFDSTUK XI 
Delegatie en uitvoering 

Artikel 71 
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De bevoegdheid om de in artikel 4, lid 3, artikel 8, lid 3, artikel 17, lid 4, artikel 19, 
lid 4, artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 4, artikel 24, lid 2, artikel 28, 
lid 1, artikel 32, lid 2, artikel 33, lid 3, artikel 35, lid 1, artikel 39, lid 2, artikel 45, 
lid 1, en artikel 52, lid 1, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt 
aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van de 
inwerkingtreding van deze verordening.  

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, lid 3, artikel 8, lid 3, 
artikel 17, lid 4, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 4, 
artikel 24, lid 2, artikel 28, lid 1, artikel 32, lid 2, artikel 33, lid 3, artikel 35, lid 1, 
artikel 39, lid 2, artikel 45, lid 1, en artikel 52, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat 
besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad. 

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, artikel 8, lid 3, artikel 17, lid 4, artikel 19, lid 4, 
artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 2, artikel 23, lid 4, artikel 24, lid 2, artikel 28, lid 1, 
artikel 32, lid 2, artikel 33, lid 3, artikel 35, lid 1, artikel 39, lid 2, artikel 45, lid 1, en 
artikel 52, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de 
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd. 

Artikel 72 
Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Zoötechnisch Comité, ingesteld 
bij Besluit 77/505/EEG van de Raad. Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011. 
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2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 
van toepassing. 

Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure dient te worden 
verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn 
voor het uitbrengen van het advies, door de voorzitter van het comité daartoe wordt 
besloten of door een eenvoudige meerderheid van de leden van het comité daarom 
wordt verzocht. 

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 daarvan, van toepassing. 

HOOFDSTUK XII 
Slotbepalingen 

Artikel 73 
Intrekking 

1. De Richtlijnen 87/328/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 90/118/EEG, 90/119/EEG, 
90/427/EEG, 91/174/EEG, 94/28/EG en 2009/157/EG van de Raad en Beschikking 
96/463/EG van de Raad worden ingetrokken. 

2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen en naar de ingetrokken Beschikking 
96/463/EG gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen 
volgens de concordantietabel in bijlage VII. 

Artikel 74 
Inwerkingtreding en toepasselijkheid 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van [01/mm/yyyy] [date to be inserted: please insert the first 
day of the eighteen month following the date referred to in the first paragraph.] 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De voorzitter De voorzitter 
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BIJLAGE I 

STAMBOEKVERENIGINGEN EN FOKKERIJEN DIE STAMBOEKEN OF 
RASREGISTERS OPSTELLEN OF BIJHOUDEN, 

ZOALS BEDOELD IN HOOFDSTUK II 

Deel 1 
Algemene voorschriften voor de erkenning van stamboekverenigingen en fokkerijen, 

zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 

Om overeenkomstig artikel 4, lid 2, te worden erkend, moet een stamboekvereniging die een 
stamboek opstelt of bijhoudt, of een fokkerij die een rasregister opstelt of bijhoudt: 

1. rechtspersoonlijkheid bezitten overeenkomstig de wetgeving die van kracht is in de 
lidstaat waar het verzoek om erkenning wordt ingediend; 

2. juridisch en financieel onafhankelijk zijn van de bevoegde autoriteit; 

3. documentatie bij de bevoegde autoriteit indienen om aan te tonen dat zij: 

a) beschikt over voldoende en gekwalificeerd personeel en adequate faciliteiten 
en apparatuur om het overeenkomstig artikel 8, lid 1, en, indien van toepassing, 
artikel 9 goed te keuren fokprogramma doeltreffend uit te voeren; 

b) de controles kan verrichten of verricht die nodig zijn om de afstamming te 
registreren van de fokdieren waarmee zij het overeenkomstig artikel 8, lid 1, 
en, indien van toepassing, artikel 9 goed te keuren fokprogramma uitvoert; 

c) kan beschikken of beschikt over een voldoende grote populatie fokdieren en 
een voldoende aantal fokkers binnen het geografische gebied van de activiteit 
waarin het overeenkomstig artikel 8, lid 1, en, indien van toepassing, artikel 9 
goed te keuren fokprogramma wordt uitgevoerd voor het verbeteren van het ras 
of de kruising of voor het behoud van het ras; 

d) de gegevens over de zoötechnische prestaties van fokdieren die nodig zijn voor 
de uitvoering van het overeenkomstig artikel 8, lid 1, en, indien van toepassing, 
artikel 9 goed te keuren fokprogramma kan genereren en gebruiken; 

e) indien de stamboekvereniging of fokkerij lidmaatschap van de fokkers 
voorschrijft, een huishoudelijk reglement heeft vastgesteld om te zorgen voor: 

i) gelijke behandeling van de fokkers die lid zijn of een 
lidmaatschapsaanvraag hebben ingediend en hun fokdieren houden in 
bedrijven binnen het geografische gebied waar het goedgekeurde 
fokprogramma wordt uitgevoerd; 

ii) bepaalde diensten op verzoek aan fokkers die lid zijn en hun fokdieren 
verplaatsen naar bedrijven buiten het geografische gebied waar het 
goedgekeurde fokprogramma wordt uitgevoerd; 
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f) een huishoudelijk reglement hebben vastgesteld om geschillen met fokkers, die 
voortkomen uit het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie van 
fokdieren, de opname in klassen op grond van de genetische waarde en de 
toelating van fokdieren tot de voortplanting en tot de winning en het gebruik 
van levende producten, te beslechten. 

Deel 2 
Algemene voorschriften voor de goedkeuring van fokprogramma’s die door 

stamboekverenigingen en fokkerijen worden uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, 
en artikel 9 

1. Met het oog op de goedkeuring van haar fokprogramma moet de stamboekvereniging 
of fokkerij overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 9 de volgende informatie bij de 
bevoegde autoriteit indienen: 

a) de naam en gedetailleerde beschrijving van het ras of, in het in het geval van 
hybride fokvarkens, de kruising waarop het stamboek of rasregister betrekking 
heeft, om verwarring te voorkomen met soortgelijke fokdieren die in andere 
bestaande stamboeken of rasregisters zijn ingeschreven of geregistreerd; 

b) het systeem voor de identificatie van individuele fokdieren waarmee wordt 
gewaarborgd dat de fokdieren uitsluitend worden ingeschreven in een 
stamboek of rasregister wanneer zij ten minste zijn geïdentificeerd 
overeenkomstig de diergezondheidswetgeving van de Unie betreffende de 
identificatie en registratie van de dieren van de soort in kwestie; 

c) het systeem voor het registreren van de afstamming van raszuivere fokdieren 
die zijn ingeschreven of zijn geregistreerd en in aanmerking komen voor 
inschrijving in stamboeken of van hybride fokvarkens die zijn geregistreerd in 
rasregisters; 

d) de doelstellingen van het fokprogramma en gedetailleerde evaluatiecriteria met 
betrekking tot de selectie van fokdieren, waarbij in het geval van de opstelling 
van een stamboek voor een nieuw ras informatie moet worden gegeven over de 
precieze omstandigheden die de instelling van een stamboek of rasregister van 
het nieuwe ras rechtvaardigen; 

e) de systemen waarmee de resultaten van prestatieonderzoek worden 
gegenereerd, geregistreerd, gecommuniceerd en gebruikt en, indien 
voorgeschreven in artikel 27, genetische evaluatie wordt uitgevoerd om een 
inschatting te maken van de genetische waarden van fokdieren, met het oog op 
de verbetering, de selectie of het behoud van het ras of de verbetering van de 
kruising; 

f) details van de voorschriften voor de onderverdeling van de hoofdsectie van het 
stamboek in klassen, wanneer er verschillende criteria of procedures zijn voor 
het classificeren van in het stamboek ingeschreven raszuivere fokdieren op 
grond van hun genetische waarde; 
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g) indien nodig, systemen voor de opname van gegevens over de voorouders die 
reeds in een ander stamboek zijn opgenomen. 

2. De stamboekverenigingen en fokkerijen informeren de bevoegde autoriteit, hun 
leden en de in artikel 10, lid 2, bedoelde fokkers tijdig en op transparante wijze over 
wijzigingen in de in punt 1 bedoelde informatie. 

Deel 3 
Specifieke voorschriften voor stamboekverenigingen die 

stamboeken voor raszuivere fokpaarden opstellen of bijhouden 

1. De volgende specifieke voorschriften zijn naast de voorschriften in deel 2, punt 1, 
van toepassing op raszuivere fokpaarden: 

a) een stamboekvereniging kan aan de bevoegde autoriteit verklaren dat het door 
haar opgestelde stamboek het stamboek van de oorsprong van het onder haar 
fokprogramma vallende ras is, op voorwaarde dat de stamboekvereniging: 

i) beschikt over historische gegevens betreffende de vaststelling van de in 
deel 2, punt 1, uiteengezette voorschriften en deze voorschriften 
openbaar heeft gemaakt; 

ii) aantoont dat er op het moment waarop het in artikel 4, lid 1, bedoelde 
verzoek wordt ingediend, geen andere, in dezelfde of een andere lidstaat 
dan wel in een derde land erkende stamboekvereniging bekend is die een 
stamboek voor hetzelfde ras heeft opgesteld en de in deel 2, punt 1, 
uiteengezette voorschriften heeft vastgesteld en openbaar gemaakt; 

iii) nauw samenwerkt met de onder b) bedoelde stamboekverenigingen, in 
het bijzonder ten behoeve van de algemene voorschriften in deel 2, 
punt 2; 

iv) in voorkomend geval niet-discriminerende voorschriften heeft opgesteld 
met betrekking tot haar bedrijfsvoering inzake stamboeken die voor 
hetzelfde ras zijn opgesteld door fokorganen die niet overeenkomstig 
artikel 37, lid 2, op een lijst zijn opgenomen; 

b) een stamboekvereniging kan aan de bevoegde autoriteit verklaren dat het door 
haar opgestelde stamboek een dochterstamboek van het onder haar 
fokprogramma vallende ras is, op voorwaarde dat: 

i) zij de voorschriften die zijn vastgesteld door de onder a) bedoelde 
stamboekvereniging die het stamboek van de oorsprong van hetzelfde ras 
bijhoudt, in haar eigen fokprogramma heeft opgenomen; 

ii) zij de informatie met betrekking tot het gebruik van de in punt i) 
bedoelde voorschriften en hun bron openbaar heeft gemaakt; 

iii) zij beschikt over mechanismen voor de aanpassing van de voorschriften 
met betrekking het overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 
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goedgekeurde fokprogramma aan wijzigingen van de voorschriften van 
de onder a) bedoelde stamboekvereniging die het stamboek van de 
oorsprong van het ras bijhoudt en zij zich ertoe verbindt die voorschriften 
tijdig daaraan aan te passen. 

2. De volgende afwijkingen zijn van toepassing op raszuivere fokpaarden: 

a) in afwijking van punt 3, onder e), i), van deel 1 geldt, indien er voor één ras op 
het grondgebied van de Unie zoals beschreven in bijlage VI verschillende 
stamboekverenigingen zijn die stamboeken voor dat ras bijhouden en hun 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, goedgekeurde fokprogramma’s dat gehele 
grondgebied omvatten, voor de in punt 3, onder e), i), van dat deel bedoelde 
voorschriften die door die stamboekverenigingen zijn vastgesteld, het 
volgende: 

i) zij mogen voorschrijven dat raszuivere fokpaarden van dat ras geboren 
moeten zijn in een bepaald deel van het grondgebied van de Unie om in 
aanmerking te komen voor inschrijving in het stamboek van dat ras bij 
aangifte van hun geboorte; 

ii) zij moeten waarborgen dat de in punt i) bedoelde beperking niet van 
toepassing is op de inschrijving in een stamboek van dat ras ten behoeve 
van voortplanting; 

b) in afwijking van punt 1, onder a), van dit deel moet, indien de in punt 1, 
onder d), van deel 2 bedoelde voorschriften uitsluitend worden vastgesteld 
door een internationale organisatie die op wereldwijd niveau opereert en het 
stamboek van de oorsprong van dat ras niet door een stamboekvereniging in 
een lidstaat of een fokorgaan in een derde land wordt bijgehouden, de 
bevoegde autoriteit in een lidstaat stamboekverenigingen erkennen die een 
dochterstamboek voor dat ras bijhouden, op voorwaarde dat de in punt 1, 
onder d), van deel 2 bedoelde voorschriften die door die internationale 
organisatie zijn vastgesteld: 

i) door die stamboekvereniging voor controle aan de in artikel 4, lid 2, 
bedoelde bevoegde autoriteit ter beschikking worden gesteld; 

ii) worden opgenomen in het overeenkomstig artikel 8, lid 1, goedgekeurde 
fokprogramma dat door die stamboekvereniging wordt uitgevoerd; 

c) in afwijking van punt 1, onder b), van dit deel mag een stamboekvereniging die 
een dochterstamboek bijhoudt, aanvullende klassen vaststellen op grond van de 
genetische waarde, op voorwaarde dat de raszuivere fokpaarden die in klassen 
van de hoofdsectie van het stamboek van de oorsprong van het ras worden 
ingeschreven, mogen worden ingeschreven in de overeenkomstige klassen van 
de hoofdsectie van het dochterstamboek. 
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BIJLAGE II 

INSCHRIJVING IN STAMBOEKEN EN REGISTRATIE IN RASREGISTERS, 
ZOALS BEDOELD IN HOOFDSTUK IV 

Deel 1 
Inschrijving van raszuivere fokdieren in stamboeken 

Hoofdstuk I 
Hoofdsectie 

1. Een stamboekvereniging moet overeenkomstig artikel 19, lid 1, op verzoek van de 
fokker alle raszuivere fokdieren die aan de volgende voorwaarden voldoen, 
inschrijven of registreren voor inschrijving in de hoofdsectie van haar stamboek: 

a) het dier voldoet aan de afstammingscriteria die zijn vastgesteld: 

i) in artikel 2, onder i), i), in het geval van raszuivere fokrunderen (Bos 
taurus en Bubalus bubalis), fokvarkens (Sus scrofa), fokschapen (Ovis 
aries) en fokgeiten (Capra hircus); 

ii) in artikel 2, onder i), ii), in het geval van raszuivere fokpaarden (Equus 
caballus en Equus asinus); 

ii) in de uit hoofde van artikel 35, lid 1, en artikel 45, lid 1, vastgestelde 
gedelegeerde handelingen, in het geval van raszuivere fokdieren van 
andere soorten zoals bedoeld in artikel 2, onder i), iii); 

b) de afstamming is vastgesteld overeenkomstig de voorschriften in het stamboek 
overeenkomstig het overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde 
fokprogramma; 

c) het dier is na de geboorte geïdentificeerd overeenkomstig de 
diergezondheidswetgeving van de Unie betreffende de betrokken soort en de 
voorschriften in het overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde 
fokprogramma, die in het geval van raszuivere fokpaarden identificatie van het 
veulen voordat het is gespeend en ten minste een dekcertificaat moeten 
vereisen; 

d) het dier gaat, indien vereist, vergezeld van een overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
uitgegeven zoötechnisch certificaat. 

2. In afwijking van punt 1, onder a), ii), mag een stamboekvereniging die een 
kruisingsprogramma met raszuivere fokpaarden uitvoert, in de hoofdsectie van haar 
stamboek een raszuiver fokpaard inschrijven dat in de hoofdsectie van een stamboek 
voor een ander ras is ingeschreven, op voorwaarde dat in het overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde fokprogramma naar het andere ras en de 
criteria voor de inschrijving van die raszuivere fokdieren wordt verwezen. 
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3. Een stamboekvereniging die in haar stamboek een raszuiver fokpaard inschrijft dat 
reeds in een door een stamboekvereniging in een andere lidstaat opgesteld stamboek 
is ingeschreven, moet dat raszuivere fokdier inschrijven onder zijn unieke 
levensnummer en, tenzij de twee betrokken stamboekverenigingen een afwijking zijn 
overeengekomen, onder dezelfde naam, met vermelding van de code van het land 
van geboorte, overeenkomstig internationale overeenkomsten voor het ras in kwestie. 

Hoofdstuk II 
Afwijkingen voor nieuw opgestelde stamboeken voor raszuivere fokdieren 

1. Wanneer een stamboekvereniging overeenkomstig artikel 4, lid 2, wordt erkend om 
een stamboek op te stellen voor een ras waarvoor geen stamboek bestaat in een 
lidstaat, kan de bevoegde autoriteit, in afwijking van punt 1, onder a), van 
hoofdstuk I, de directe inschrijving in de hoofdsectie van dat nieuw opgerichte 
stamboek van raszuivere fokdieren of afstammelingen van raszuivere fokdieren van 
verschillende rassen toestaan, op voorwaarde dat: 

a) het overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 9 goed te keuren fokprogramma 
voorziet in een termijn voor de opstelling van het nieuwe stamboek die 
geschikt is voor het generatie-interval van de betrokken soort; 

b) er wordt verwezen naar een bestaand stamboek waarin de raszuivere fokdieren 
of hun ouders na de geboorte voor het eerst werden ingeschreven, samen met 
het originele registratienummer van dat stamboek; 

c) de fokdieren worden ingeschreven in de hoofdsectie en, indien van toepassing, 
in de juiste klassen, volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in het 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 9 goed te keuren fokprogramma. 

2. Aan het einde van de in punt 1, onder a), bedoelde opstellingstermijn moet de 
bevoegde autoriteit de in artikel 50 bedoelde officiële controles verrichten. 

Hoofdstuk III 
Aanvullende secties 

1. Een stamboekvereniging die een stamboek bijhoudt, kan besluiten dat een rund, 
varken, schaap, geit of paardachtige dat/die niet aan de voorwaarden van punt 1 van 
hoofdstuk I voldoet, in een overeenkomstig artikel 20, lid 1, opgestelde aanvullende 
sectie van dat stamboek kan worden ingeschreven, mits het dier aan de volgende 
voorwaarden voldoet: 

a) het is geïdentificeerd overeenkomstig diergezondheidswetgeving van de Unie 
voor de betrokken soort en de voorschriften die door de stamboekvereniging 
voor dat stamboek zijn vastgesteld; 

b) naar het oordeel van de stamboekvereniging voldoet het aan de beschrijving 
van dat ras, zoals bedoeld in punt 1, onder a), van deel 2 van bijlage I; 

c) het voldoet aan de minimale prestatievereisten die zijn beschreven in de 
voorschriften die de stamboekvereniging voor dat stamboek heeft vastgesteld 
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voor de prestaties ten aanzien van de kenmerken waarop de in de hoofdsectie 
ingeschreven fokdieren van die soort overeenkomstig bijlage III worden 
onderzocht. 

2. De stamboekvereniging kan voor de conformiteit met de in punt 1, onder b), 
bedoelde rasbeschrijving of de in punt 1, onder c), bedoelde prestaties verschillende 
voorschriften toepassen, afhankelijk van de vraag of het dier: 

a) tot het ras behoort, hoewel de afkomst niet bekend is; of 

b) is verkregen uit een door de stamboekvereniging goedgekeurd 
kruisingsprogramma. 

3. Stamboekverenigingen weigeren niet vrouwelijke runderen, varkens, schapen of 
geiten die op grond van de volgende voorwaarden als raszuiver worden beschouwd, 
in de hoofdsectie van het door hen opgestelde stamboek in te schrijven, 
overeenkomstig de in hoofdstuk I uiteengezette voorwaarden: 

a) de moeder en grootmoeder van moederszijde zijn ingeschreven in een 
aanvullende sectie van een stamboek van hetzelfde ras, zoals bedoeld in punt 1; 

b) de vader en beide grootvaders zijn ingeschreven in de hoofdsectie van een 
stamboek van hetzelfde ras. 

4. Stamboekverenigingen die een stamboek voor raszuivere fokpaarden hebben 
opgesteld, moeten in hun overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 9 goedgekeurde 
fokprogramma de voorwaarden vastleggen voor de inschrijving in de hoofdsectie van 
mannelijke en vrouwelijke fokdieren die in de aanvullende sectie zijn opgenomen.  

In het geval van vrouwelijke raszuivere fokpaarden mogen die voorwaarden niet 
strenger zijn dan de in punt 3, onder a) en b), van dit hoofdstuk vastgelegde 
voorwaarden. 

Deel 2 
Registratie van hybride fokvarkens in rasregisters 

1. Een fokkerij die overeenkomstig artikel 4, lid 2, is erkend, registreert op verzoek van 
een fokker elk hybride fokvarken van dezelfde kruising in haar rasregister, indien: 

a) het na de geboorte overeenkomstig diergezondheidswetgeving van de Unie 
voor de betrokken soort en de voorschriften van dat rasregister is 
geïdentificeerd;  

b) de afstamming is vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van het 
rasregister waarin het dier zal worden ingeschreven; 

c) het, indien vereist, vergezeld gaat van een overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
uitgegeven zoötechnisch certificaat. 

2. Fokkerijen weigeren niet hybride fokvarkens die overeenkomstig punt 1 zijn 
geregistreerd in een rasregister voor dezelfde kruising dat door een overeenkomstig 
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artikel 4, lid 2, in dezelfde of een andere lidstaat erkende fokkerij is opgesteld, in hun 
rasregisters te registreren. 
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BIJLAGE III 

PRESTATIEONDERZOEK EN GENETISCHE EVALUATIE 
ZOALS BEDOELD IN HOOFDSTUK V 

Deel 1 
Runderen 

Hoofdstuk I 
Prestatieonderzoek 

Stamboekverenigingen verrichten prestatieonderzoek om de genetische waarde van raszuivere 
fokrunderen te bepalen, waarbij zij een of meer van de in dit hoofdstuk beschreven methoden 
toepassen. 

Het prestatieonderzoek geschiedt overeenkomstig de voorschriften en normen die door het 
desbetreffende referentiecentrum van de Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het Internationale Comité voor de productiecontrole bij dieren (ICAR) zijn 
vastgesteld. 

Afdeling 1 
Vleesproductiekenmerken 

1. Voor de uitvoering van individueel prestatieonderzoek voor een fokdier of zijn 
nakomelingen ("de testdieren") in een teststation moet de volgende informatie 
worden vermeld: 

a) de testmethode en het aantal geteste testdieren; 

b) het onderzoeksprotocol moet de volgende gegevens bevatten: 

i) de voorwaarden voor de toelating van de testdieren tot het teststation; 

ii) eerdere resultaten van op de testdieren uitgevoerd onderzoek, met 
inbegrip van prestatieonderzoek van de testdieren op de boerderij, indien 
van toepassing; 

iii) de identiteit van de eigenaar van de testdieren; 

iv) de maximumleeftijd van de testdieren die tot het teststation worden 
toegelaten en het leeftijdsbereik van de vergelijkingsdieren in het 
teststation; 

v) de duur van de gewenningsperiode en de onderzoeksperiodes in het 
teststation; 

vi) het voederrantsoen en het voedersysteem tijdens het onderzoek; 
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c) de te registreren kenmerken zijn onder meer de toename van het levend 
gewicht en de spierontwikkeling (bevleesdheid) en kunnen, indien beschikbaar, 
ook andere kenmerken omvatten, zoals de voederconversie en 
karkaskenmerken. 

2. Prestatieonderzoek buiten het station (op de boerderij) 

De testmethode en de methode voor de validering van de testresultaten moeten door 
de in artikel 29, lid 1, bedoelde aangewezen instantie worden verstrekt. 

De te registreren kenmerken zijn onder meer het levend gewicht en de leeftijd en 
kunnen, indien beschikbaar, andere kenmerken omvatten, zoals de bevleesdheid. 

3. Onderzoek door gegevensverzameling op boerderijen, op veilingen en in 
slachthuizen 

Indien beschikbaar moet de stamboekvereniging het levend gewicht en het 
slachtgewicht, de verkoopprijzen, de vleesklasse volgens het indelingsschema van de 
Unie voor geslachte dieren overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 van de Raad, de vleeskwaliteit en andere vleeskenmerken vastleggen. 

Afdeling 2 
Melkproductiekenmerken 

Stamboekverenigingen moeten de melkproductiegegevens vastleggen volgens de 
voorschriften en normen die door het desbetreffende referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn vastgesteld. 

Afdeling 3 
Andere kenmerken dan productiekenmerken 

1. Wanneer stamboekverenigingen bij de genetische evaluatie rekening houden met de 
vruchtbaarheid, het afkalfverloop en de levensduur, moeten die kenmerken worden 
beoordeeld op basis van het non-returnpercentage of andere bevruchtingsgegevens, 
de geboorteregistratie ("calving score") en de lengte van de periode van 
productiviteit en leeftijd bij afvoer. 

2. Bij de genetische evaluatie mag alleen rekening worden gehouden met temperament, 
exterieurbeoordeling en weerstand tegen ziekten als de gegevens zijn gegenereerd op 
basis van een registratiesysteem dat is goedgekeurd door de in artikel 29, lid 1, 
bedoelde aangewezen instantie. 

Hoofdstuk II 
Genetische evaluatie 

1. De genetische evaluatie van fokdieren wordt uitgevoerd door de in artikel 29, lid 1, 
bedoelde aangewezen instantie en omvat de volgende productiekenmerken, 
overeenkomstig de in het overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 9 goedgekeurde 
fokprogramma beschreven selectiedoelstellingen: 

a) melkproductiekenmerken voor fokdieren van melkrassen; 



NL 78   NL 

b) vleesproductiekenmerken voor fokdieren van vleesrassen; 

c) melk- en vleesproductiekenmerken voor dieren van dubbeldoelrassen. 

2. Voor rassen waarvoor de stamboekverenigingen volgens hun overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, en artikel 9 goedgekeurde fokprogramma de in afdeling 3 van 
hoofdstuk I bedoelde andere kenmerken dan productiekenmerken hanteren, omvat de 
genetische evaluatie die kenmerken. 

De fokwaarde van een fokdier wordt berekend aan de hand van de resultaten van het 
prestatieonderzoek van het individuele dier of zijn verwanten; het vertrouwen in die 
fokwaarde kan worden vergroot door gebruik te maken van genomische informatie 
of door toepassing van een andere methode die door het in artikel 31, lid 1, bedoelde 
referentiecentrum van de Europese Unie is gevalideerd. 

3. De bij de genetische evaluatie toegepaste statistische methoden moeten voldoen aan 
de voorschriften en normen die door het desbetreffende referentiecentrum van de 
Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld en een genetische evaluatie waarborgen die niet beïnvloed wordt door de 
belangrijkste omgevingsfactoren of de gegevensstructuur. 

De betrouwbaarheid van de genetische evaluatie wordt gemeten als de 
determinatiecoëfficiënt overeenkomstig de voorschriften en normen die door het 
desbetreffende referentiecentrum van de Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, 
lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn vastgesteld. Bij publicatie van de 
evaluatieresultaten worden de betrouwbaarheid en de evaluatiedatum vermeld. 

4. Genetische bijzonderheden en genetische defecten van een fokdier, zoals 
gedefinieerd door de stamboekvereniging, moeten worden gepubliceerd. 

5. Stieren die zijn bedoeld voor kunstmatige inseminatie, met uitzondering van stieren 
van rassen die met uitsterven worden bedreigd, moeten worden onderworpen aan een 
genetische evaluatie met betrekking tot de verplichte kenmerken, zoals beschreven in 
punt 6 of 7. Deze fokwaarden worden door de stamboekvereniging gepubliceerd. 

De stamboekvereniging moet ook andere beschikbare fokwaarden publiceren van 
stieren die voor kunstmatige inseminatie zijn bedoeld. 

6. De genetische evaluatie voor melkproductiekenmerken van stieren die voor 
kunstmatige inseminatie zijn bedoeld, omvat: 

a) de melkopbrengst en het melkvet- en eiwitgehalte; 

b) andere beschikbare en relevante productiekenmerken en andere kenmerken. 

De minimale betrouwbaarheid van de genetische evaluatie van stieren voor 
kunstmatige inseminatie van de melkrassen moet ten minste 0,5 bedragen voor de 
kenmerken melkopbrengst, het melkvet- en eiwitgehalte, overeenkomstig de 
voorschriften en normen die desbetreffende referentiecentrum van de Europese Unie, 
zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn vastgesteld 
voor de evaluatie van de belangrijkste productiekenmerken, waarbij alle beschikbare 
informatie over de nakomelingen en broers en zussen in aanmerking wordt genomen. 
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Genomisch geëvalueerde jonge stieren waarvoor geen prestatiegegevens van 
nakomelingen beschikbaar zijn, worden geschikt geacht voor kunstmatige 
inseminatie indien hun genomische evaluatie is gevalideerd overeenkomstig de 
voorschriften en normen die door het desbetreffende referentiecentrum van de 
Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn 
vastgesteld. 

7. De genetische evaluatie van voor kunstmatige inseminatie bedoelde stieren met 
betrekking tot vleesproductiekenmerken wordt uitgevoerd op basis van een van de 
volgende testmethoden: 

a) individueel prestatieonderzoek in een teststation; 

b) prestatieonderzoek van nakomelingen of broers en zussen in een teststation of 
in gespecialiseerde eenheden; 

c) prestatieonderzoek van nakomelingen of broers en zussen op de boerderij; 
hierbij moeten de nakomelingen zodanig over de geregistreerde beslagen 
verdeeld zijn dat een geldige vergelijking van de stieren mogelijk is; 

d) prestatieonderzoek van nakomelingen of broers en zussen door het verzamelen 
van gegevens op boerderijen, op veilingen of in slachthuizen, zodanig dat een 
geldige vergelijking van de stieren mogelijk is; 

e) genomische evaluatie of een andere methode, waaronder een combinatie van 
deze methoden, die is gevalideerd overeenkomstig de voorschriften en normen 
die door het desbetreffende referentiecentrum van de Europese Unie, zoals 
bedoeld in artikel 31, lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn vastgesteld. 

Als het slachtgewicht en, indien van toepassing, de kenmerken vleeskwaliteit, 
groeiprestaties en afkalfverloop worden geregistreerd, worden die kenmerken, 
evenals andere relevante kenmerken, in de genetische evaluatie van de stier 
betrokken. 

De minimale betrouwbaarheid van de genetische evaluatie van stieren met het oog op 
kunstmatige inseminatie van vleesrassen moet ten minste 0,5 bedragen voor de 
kenmerken toename van het levend gewicht en spierontwikkeling (bevleesdheid), 
overeenkomstig de voorschriften en normen die door het desbetreffende 
referentiecentrum van de Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, in 
samenwerking met het ICAR zijn vastgesteld voor de evaluatie van de belangrijkste 
productiekenmerken. 

Indien genomische fokwaarden worden berekend, moeten deze waarden voor de 
betrokken kenmerken worden gevalideerd overeenkomstig de voorschriften en 
normen die door het desbetreffende referentiecentrum van de Europese Unie, zoals 
bedoeld in artikel 31, lid 1, in samenwerking met het ICAR zijn vastgesteld. 

Deze waarden moeten met regelmatige tussenpozen, en telkens wanneer zich grote 
veranderingen in de genomische evaluatie, de conventionele evaluatie of de 
referentiepopulatie voordoen, opnieuw worden gevalideerd. 
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Deel 2 
Varkens 

Hoofdstuk I 
Prestatieonderzoek 

1. Prestatieonderzoek in een teststation 

Voor de uitvoering van prestatieonderzoek van een fokdier of zijn nakomelingen ("de 
testdieren") in een teststation moet de volgende informatie worden vermeld: 

a) de naam van de stamboekvereniging, fokkerij of de bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor het teststation; 

b) de testmethode en het aantal geteste testdieren; 

c) het onderzoeksprotocol, dat de volgende gegevens moet bevatten: 

i) de voorwaarden voor de toelating van de testdieren tot het teststation; 

ii) de maximumleeftijd van de testdieren die tot het teststation worden 
toegelaten en het leeftijdsbereik van de vergelijkingsdieren in het 
teststation; 

iii) de lengte van de onderzoeksperiode in het teststation; 

iv) het voederrantsoen en het voedersysteem tijdens het onderzoek; 

v) de identiteit van de eigenaar van de testdieren in het geval van 
individueel prestatieonderzoek; 

d) de geregistreerde kenmerken, die het levend gewicht, de voederconversie en 
een schatting van de lichaamssamenstelling moeten omvatten, en ook andere 
relevante gegevens kunnen omvatten; 

e) de toegepaste methode voor het schatten van de genetische waarden, die 
vermeld worden als een fokwaarde of een vergelijking met leeftijdgenoten voor 
elk kenmerk, moet wetenschappelijk aanvaardbaar zijn volgens gevestigde 
zoötechnische grondslagen. 

2. Prestatieonderzoek op een boerderij 

Wanneer prestatieonderzoek op een boerderij wordt uitgevoerd, moet de 
stamboekvereniging of fokkerij waarborgen dat aan het eind van het onderzoek een 
fokwaarde kan worden berekend volgens gevestigde zoötechnische grondslagen, 
rekening houdend met het indelingsschema van de Unie voor geslachte dieren 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad. 
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Hoofdstuk II 
Genetische evaluatie 

1. Onderzoek van nakomelingen of broers en zussen 

a) De genetische waarde van het fokdier wordt berekend door de kwaliteiten van 
een geschikt aantal nakomelingen of broers en zussen met betrekking tot de 
productie-eigenschappen te beoordelen:  

i) de testmethode wordt uitvoerig beschreven of er wordt naar verwezen; 

ii) de nakomelingen of broers en zussen worden niet selectief behandeld; 

iii) er worden drie soorten onderzoek van nakomelingen of broers en zussen 
erkend: 

– centraal onderzoek in een teststation van nakomelingen of broers 
en zussen;  

– gepland onderzoek van nakomelingen of broers en zussen op een 
boerderij, op voorwaarde dat de nakomelingen of de broers en 
zussen zodanig over beslagen zijn verdeeld dat een geldige 
vergelijking tussen fokdieren mogelijk is; 

– gegevens die zijn verzameld over geïdentificeerde karkassen van 
nakomelingen of broers en zussen; 

b) de nakomelingen of broers en zussen worden op een zuivere manier gekozen. 
Alle relevante gegevens worden gebruikt bij het beoordelen van de fokwaarde 
van de fokdieren. Andere invloeden dan de genetische waarde moeten worden 
uitgesloten door middel van geschikte procedures voor het bepalen van de 
fokwaarde; 

c) de geregistreerde kenmerken, zoals de toename van het levend gewicht, de 
voederconversie, de karkaskwaliteit, de voortplantingseigenschappen, de 
vruchtbaarheid, de krachtigheid, de levensvatbaarheid van de nakomelingen of 
broers en zussen of andere relevante gegevens, moeten worden vermeld; 

d) de voor het schatten van de genetische waarde toegepaste methode moet 
wetenschappelijk aanvaardbaar zijn volgens gevestigde zoötechnische 
grondslagen. 

2. Onderzoek van leeftijdsgenoten voor hybride fokvarkens 

Indien in een zoötechnisch certificaat dat hybride fokvarkens of levende producten 
ervan vergezelt, prestatiegegevens of genetische waarden worden aangegeven, zijn 
de in punt 1, onder a), b), c) en d), vastgestelde voorwaarden voor nakomelingen of 
broers en zussen, van overeenkomstige toepassing op leeftijdgenoten van hybride 
lijnen van hybride fokvarkens. 
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Deel 3 
Schapen en geiten 

Hoofdstuk I 
Prestatieonderzoek 

1. Prestatieonderzoek in een station 

a) De voor het schatten van de genetische waarde toegepaste methode moet 
wetenschappelijk aanvaardbaar zijn volgens gevestigde zoötechnische 
grondslagen. De genetische waarde van de onderzochte fokdieren moet worden 
vermeld als een fokwaarde of een vergelijking met leeftijd tijdgenoten voor elk 
kenmerk. 

b) De volgende aspecten worden duidelijk vermeld: 

i) de voorwaarden voor toelating tot het station; 

ii) de maximumleeftijd of het maximumgewicht van jonge fokdieren aan het 
begin van het onderzoek en het aantal dieren; 

iii) de duur van de onderzoeksperiode in het station of het uiteindelijke 
gewicht; 

iv) het voederrantsoen en het voedersysteem tijdens het onderzoek. 

2. Prestatieonderzoek op een boerderij 

Wanneer prestatieonderzoek op een boerderij wordt uitgevoerd, moet de 
stamboekvereniging waarborgen dat aan het eind van het onderzoek een fokwaarde 
kan worden berekend volgens gevestigde zoötechnische grondslagen, rekening 
houdend met het indelingsschema van de Unie voor geslachte dieren overeenkomstig 
artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad. 

3. De registratie van de melkproductie en de beoordeling van de genetische waarde van 
vrouwtjes voor melkproductiekenmerken, worden als volgt uitgevoerd: 

a) de kenmerken die overeenkomstig de met het ICAR overeengekomen 
beginselen worden geregistreerd, zoals de melkproductie, de 
melksamenstelling of andere relevante gegevens, moeten worden vermeld; 

b) melkproductieregisters die bij het bepalen van de genetische waarden van 
vrouwtjes worden gebruikt, moeten:  

i) betrekking hebben op een tijdsperiode die overeenkomt met de norm die 
door het ICAR voor de registratie van de productiviteit van melkdieren is 
vastgesteld; 

ii) worden gecorrigeerd voor eventuele belangrijke omgevingsinvloeden. 
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Hoofdstuk II 
Genetische evaluatie 

De genetische waarde van een fokdier wordt berekend door de kwaliteiten van een geschikt 
aantal nakomelingen en, indien van toepassing, broers en zussen te beoordelen: 

a) met betrekking tot vleesproductiekenmerken: 

i) de testmethode wordt uitvoerig beschreven of er wordt naar verwezen; 

ii) de nakomelingen of broers en zussen worden gelijk behandeld; 

iii) er worden drie soorten onderzoek van nakomelingen of broers en zussen 
erkend: 

– centraal onderzoek in een teststation van nakomelingen of broers en 
zussen; 

– gepland onderzoek van nakomelingen of broers en zussen op een 
boerderij, op voorwaarde dat de nakomelingen of de broers en zussen 
zodanig over kuddes zijn verdeeld dat een geldige vergelijking tussen 
fokdieren mogelijk is; 

– gegevens die zijn verzameld over geïdentificeerde karkassen van 
nakomelingen of broers en zussen; 

b) met betrekking tot melkproductiekenmerken: 

i) het ontwerp van de test wordt vermeld; 

ii) de vrouwtjes worden niet selectief behandeld; 

iii) bij de berekening van de genetische waarden wordt rekening gehouden met de 
melkproductie en melksamenstelling; 

c) de nakomelingen of broers en zussen worden op een zuivere manier gekozen. Alle 
relevante gegevens worden gebruikt bij het beoordelen van de fokwaarde van de 
fokdieren. Andere invloeden dan de genetische waarde moeten worden uitgesloten 
door middel van geschikte procedures voor het bepalen van de fokwaarde; 

d) de geregistreerde kenmerken, zoals de toename van het levend gewicht, de 
voederconversie, de karkaskwaliteit, rekening houdend met het bij Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 van de Raad vastgestelde indelingsschema van de Unie voor geslachte 
dieren, de melkproductie, de melksamenstelling, de kwaliteit van de wolproductie, de 
voortplantingseigenschappen, de vruchtbaarheid, de krachtigheid, de 
levensvatbaarheid van de nakomelingen en/of broers en zussen of andere relevante 
gegevens, moeten worden vermeld; 

e) de voor het schatten van de genetische waarden toegepaste methode moet 
wetenschappelijk aanvaardbaar zijn volgens gevestigde zoötechnische grondslagen. 
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BIJLAGE IV 

REFERENTIECENTRA VAN DE EUROPESE UNIE 

1. Referentiecentra van de Europese Unie, die overeenkomstig artikel 31, lid 1, worden 
aangewezen, hebben: 

a) voldoende gekwalificeerd personeel met een passende opleiding op het gebied 
van prestatieonderzoek en genetische evaluatie van raszuivere fokdieren; 

b) een adequate administratieve infrastructuur; 

c) personeel dat is opgedragen het vertrouwelijke karakter van bepaalde 
onderwerpen, resultaten en mededelingen te eerbiedigen;  

d) personeel met voldoende kennis van onderzoeksactiviteiten op nationaal en 
internationaal niveau, alsook op het niveau van de Unie; 

e) de apparatuur en instrumenten die nodig zijn om de in punt 2 bedoelde taken en 
functies uit te voeren. 

2. De taken en functies van de overeenkomstig artikel 31, lid 1, aangewezen 
referentiecentra van de Europese Unie behelzen het volgende: 

a) de lidstaten informeren over methoden voor prestatieonderzoek en genetische 
evaluatie van raszuivere fokdieren door: 

i) het regelmatig ontvangen en evalueren van de resultaten van door 
stamboekverenigingen uitgevoerde prestatieonderzoeken en genetische 
evaluaties, alsook de gegevens waarop zij zijn gebaseerd; 

ii) het vergelijken van de verschillende methoden voor het 
prestatieonderzoek en de genetische evaluatie van raszuivere fokdieren; 

b) het op verzoek van de Commissie of een lidstaat verlenen van bijstand: 

i) met het oog op harmonisatie van de verschillende methoden voor het 
prestatieonderzoek en de genetische evaluatie van raszuivere fokdieren, 
in het bijzonder om de toepassing van bepaalde berekeningsmethoden 
aan te bevelen; 

ii) bij de vaststelling van een platform voor het vergelijken van de resultaten 
van de methoden voor het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie 
van raszuivere fokdieren in de lidstaten, in het bijzonder door: 

– het ontwikkelen van controleprotocollen voor in de lidstaten 
uitgevoerde prestatieonderzoeken en genetische evaluaties van 
raszuivere fokdieren, om de vergelijkbaarheid van de resultaten en 
de doeltreffendheid van de fokprogramma’s te verbeteren; 

– het uitvoeren van een internationale beoordeling van vee op basis 
van de gecombineerde resultaten van in de lidstaten uitgevoerde 
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prestatieonderzoeken en genetische evaluaties van raszuivere 
fokdieren; 

– het verspreiden van de individuele resultaten van de internationale 
beoordelingen; 

– het publiceren van omrekeningsformules, alsmede alle daarmee 
verband houdende werkzaamheden op genetisch gebied; 

iii) bij het verstrekken van gegevens over de genetische evaluatie van 
raszuivere fokdieren en opleiding om de in artikel 29, lid 1, bedoelde 
aangewezen instantie, die aan internationale vergelijkingen van de 
resultaten van genetische evaluaties deelneemt, te ondersteunen; 

iv) bij het vergemakkelijken van het oplossen van opkomende problemen in 
lidstaten in verband met de genetische evaluatie van raszuivere 
fokdieren; 

v) bij het op verzoek van de Commissie bieden van technische 
deskundigheid aan het Permanent Zoötechnisch Comité. 
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BIJLAGE V 

INFORMATIE DIE MOET WORDEN VERMELD IN ZOÖTECHNISCHE 
CERTIFICATEN ZOALS BEDOELD IN DE HOOFDSTUKKEN VI EN VII 

Deel 1 
Algemene voorschriften 

1. Wanneer de resultaten van de genetische evaluatie van een fokdier openbaar 
beschikbaar zijn op het internet, volstaat het om in de in de delen 2 en 3 bedoelde 
zoötechnische certificaten te verwijzen naar de website waar deze resultaten kunnen 
worden geraadpleegd. 

2. Wanneer de overeenkomstig de hoofdstukken I en II van deel 2 of de hoofdstukken I 
en II van deel 3 van deze bijlage in het zoötechnische certificaat te vermelden 
informatie is opgenomen in andere documenten die het fokdier of levende producten 
ervan vergezellen, doet de stamboekvereniging of fokkerij het volgende: 

a) zij certificeert de inhoud van dat document met een verklaring dat het 
document de informatie bevat die noodzakelijk is op grond van de uit hoofde 
van artikel 33, lid 4, vastgestelde uitvoeringshandeling; 

b) zij voegt bij die verklaring een uitputtende lijst van de relevante bijlagen. 

3. In de titel van het zoötechnische certificaat: 

a) wordt voor levende fokdieren en sperma, eicellen of embryo's ervan de 
taxonomische soort vermeld; 

b) wordt aangegeven of de zending voor handel binnen de Unie of voor invoer in 
de Unie is bedoeld. 

Deel 2 
Zoötechnische certificaten voor raszuivere fokdieren 

en sperma, eicellen en embryo’s ervan 

Hoofdstuk I 
Zoötechnische certificaten voor raszuivere fokdieren 

1. Zoötechnische certificaten voor raszuivere fokdieren bevatten de volgende 
informatie: 

a) de naam van de stamboekvereniging die het certificaat uitgeeft, of in het geval 
van invoer in de Unie, het fokorgaan dat het certificaat uitgeeft; 

b) de naam van het stamboek;  

c) het ras; 

d) het geslacht;  

e) het volgnummer in het stamboek ("stamboeknummer"); 
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f) het identificatiesysteem van het raszuivere fokdier; 

g) het identificatienummer dat overeenkomstig de diergezondheidswetgeving van 
de Unie betreffende de identificatie van dieren van de onder het zoötechnische 
certificaat vallende soort, of in geval van invoer in de Unie, overeenkomstig de 
nationale wetgeving aan het raszuivere fokdier is toegekend; 

h) de geboortedatum van het raszuivere fokdier; 

i) de naam, het adres en het e-mailadres van de fokker; 

j) de naam en het adres van de eigenaar; 

k) de afstamming: 

Vader Grootvader Grootmoeder 

Stamboeknr. Stamboeknr. Stamboeknr. 

Moeder Grootvader Grootmoeder 

Stamboeknr. Stamboeknr. Stamboeknr. 

l) alle beschikbare resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte 
resultaten van de genetische evaluatie, met inbegrip van genetische 
bijzonderheden en de genetische defecten van het raszuivere fokdier zelf en 
van de ouders en grootouders ervan, zoals vereist in het overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, of artikel 9 goedgekeurde fokprogramma voor de categorie en 
het raszuivere fokdier in kwestie; 

m) in het geval van drachtige vrouwtjes, de datum van inseminatie of paring en de 
identificatie van het bevruchtende mannetje; 

n) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van 
het certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door de 
stamboekvereniging die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de 
Unie, het fokorgaan. 

2. In afwijking van punt 1 van dit hoofdstuk kan het zoötechnisch certificaat voor de 
handel in raszuivere fokpaarden dienen als identificatiedocument overeenkomstig de 
diergezondheidswetgeving van de Unie, op voorwaarde dat: 

a) het naast de informatie die op grond van de diergezondheids- en 
volksgezondheidswetgeving van de Unie verplicht is, ten minste de informatie 
overeenkomstig punt 1, onder a) tot en met k) en n), bevat; 

b) het is uitgegeven door een stamboekvereniging waaraan de bevoegde autoriteit 
de uitgifte van het identificatiedocument heeft gedelegeerd; 

c) de informatie over de identiteit van raszuivere fokpaarden en over het uitgeven 
van identificatiedocumenten voor de bevoegde veterinaire instanties 
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beschikbaar is in een centrale databank, die overeenkomstig de 
diergezondheidswetgeving van de Unie is opgesteld. 

Hoofdstuk II 
Zoötechnische certificaten voor sperma van raszuivere fokdieren 

Zoötechnische certificaten voor sperma bevatten de volgende informatie: 

a) alle in hoofdstuk I van deze bijlage bedoelde bijzonderheden over het raszuivere 
fokdier waarvan het sperma afkomstig is, alsmede zijn bloedgroep of testresultaten 
die gelijkwaardige wetenschappelijke garanties voor de controle van de identiteit en 
afstamming bieden, overeenkomstig uitvoeringshandelingen die uit hoofde van 
artikel 22, lid 2, zijn vastgesteld; 

b) informatie aan de hand waarvan het sperma kan worden geïdentificeerd, de datum 
van winning, alsook de naam en het adres van het spermawinnings- of 
spermaopslagcentrum en van de geadresseerde; 

c) in het geval van sperma dat voor officieel onderzoek van raszuivere fokdieren 
bedoeld is, de naam en het adres van de stamboekvereniging of de overeenkomstig 
artikel 29, lid 1, aangewezen instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
het prestatieonderzoek overeenkomstig artikel 27; 

d) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van het 
zoötechnisch certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door 
de stamboekvereniging die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de 
Unie, het fokorgaan. 

Hoofdstuk III 
Zoötechnische certificaten voor eicellen van raszuivere fokdieren 

Zoötechnische certificaten voor eicellen van raszuivere fokdieren bevatten de volgende 
informatie: 

a) alle in hoofdstuk I bedoelde informatie over het donorvrouwtje waarvan de eicellen 
afkomstig zijn, alsmede haar bloedgroep of testresultaten die gelijkwaardige 
wetenschappelijke garanties voor de controle van de identiteit en afstamming bieden; 

b) informatie aan de hand waarvan de eicellen kunnen worden geïdentificeerd, de 
datum van winning, alsook de naam en het adres van het embryowinnings- en 
embryoproductieteam en van de geadresseerde; 

c) wanneer een rietje meer dan één eicel bevat, een duidelijke vermelding van het aantal 
eicellen; alle eicellen moeten van hetzelfde raszuivere fokdier zijn gewonnen; 

d) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van het 
zoötechnisch certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door 
de stamboekvereniging die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de 
Unie, het fokorgaan. 
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Hoofdstuk IV 
Zoötechnische certificaten voor embryo's van raszuivere fokdieren 

Zoötechnische certificaten voor embryo's bevatten de volgende informatie: 

a) alle in hoofdstuk I bedoelde informatie over het donorvrouwtje en het bevruchtende 
mannetje, alsmede hun bloedgroepen of testresultaten die gelijkwaardige 
wetenschappelijke garanties voor de controle van de identiteit en afstamming bieden; 

b) informatie aan de hand waarvan het embryo kan worden geïdentificeerd, de datum 
van winning of productie, alsook de naam en het adres van het embryowinnings- of 
embryoproductieteam en van de geadresseerde; 

c) wanneer een rietje meer dan één embryo bevat, een duidelijke vermelding van het 
aantal embryo's; alle embryo's moeten van dezelfde ouders afstammen; 

d) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van het 
zoötechnisch certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door 
de stamboekvereniging die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de 
Unie, het fokorgaan. 

Deel 3 
Zoötechnische certificaten voor hybride fokvarkens en sperma, eicellen en embryo’s 

ervan 

Hoofdstuk I 
Zoötechnische certificaten voor hybride fokvarkens 

Zoötechnische certificaten voor hybride fokvarkens bevatten de volgende informatie: 

a) de naam van de fokkerij die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de 
Unie, het fokorgaan dat het certificaat uitgeeft; 

b) de naam van het rasregister;  

c) het genetische type of de genetische lijn; 

d) het geslacht;  

e) het volgnummer in het rasregister; 

f) het identificatiesysteem van het dier; 

g) het identificatienummer dat is toegekend aan het hybride fokvarken overeenkomstig 
de diergezondheidswetgeving van de Unie betreffende de identificatie van varkens, 
of in geval van invoer in de Unie, overeenkomstig nationale wetgeving; 

h) de geboortedatum van het dier; 

i) de naam en het adres van de fokker; 

j) de naam en het adres van de eigenaar; 
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k) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van het 
zoötechnisch certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door 
de fokkerij die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de Unie, het 
fokorgaan. 

Hoofdstuk II 
Zoötechnische certificaten voor sperma van hybride fokvarkens 

Zoötechnische certificaten voor sperma van hybride fokvarkens bevatten de volgende 
informatie: 

a) alle in hoofdstuk I bedoelde informatie over het hybride fokvarken waarvan het 
sperma afkomstig is. 

b) informatie aan de hand waarvan het sperma kan worden geïdentificeerd, de datum 
van winning, alsook de naam en het adres van het spermawinningscentrum en van de 
geadresseerde; 

c) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van het 
zoötechnisch certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door 
de fokkerij die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de Unie, het 
fokorgaan. 

Hoofdstuk III 
Zoötechnische certificaten voor eicellen van hybride fokvarkens 

Zoötechnische certificaten voor eicellen van hybride fokvarkens bevatten de volgende 
informatie: 

a) alle in hoofdstuk I bedoelde informatie over het hybride fokvarken waarvan de 
eicellen afkomstig zijn; 

b) informatie aan de hand waarvan de eicellen kunnen worden geïdentificeerd, de 
datum van winning, alsook de naam en het adres van het embryowinnings- of 
embryoproductieteam en van de geadresseerde; 

c) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van het 
zoötechnisch certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door 
de fokkerij die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de Unie, het 
fokorgaan. 

Hoofdstuk IV 
Zoötechnische certificaten voor embryo's van hybride fokvarkens 

Zoötechnische certificaten voor embryo’s die van hybride fokvarkens zijn gewonnen of 
geproduceerd, bevatten de volgende informatie: 

a) alle in hoofdstuk I bedoelde informatie over het donorvrouwtje en het bevruchtende 
mannetje; 

b) de datum van winning van het embryo of de eicel, alsook de naam en het adres van 
het embryowinnings- of embryoproductieteam en van de geadresseerde; de 
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identificatie van het sperma dat voor de kunstmatige inseminatie of voor de 
bevruchting van de eicellen is gebruikt; 

c) wanneer een rietje meer dan één embryo bevat, een duidelijke vermelding van het 
aantal embryo's; alle embryo's moeten van dezelfde ouders afstammen; 

d) de naam en de titel van de ondertekenaar, de datum en plaats van uitgifte van het 
zoötechnisch certificaat en de handtekening van de persoon die gemachtigd is door 
de fokkerij die het certificaat uitgeeft, of in het geval van invoer in de Unie, het 
fokorgaan. 
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BIJLAGE VI 

GRONDGEBIEDEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, ONDER U) 

1. Het grondgebied van het Koninkrijk België 

2. Het grondgebied van de Republiek Bulgarije 

3. Het grondgebied van de Tsjechische Republiek 

4. Het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van Faeröer en 
Groenland. 

5. Het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. 

6. Het grondgebied van de Republiek Estland 

7. Het grondgebied van Ierland 

8. Het grondgebied van de Helleense Republiek 

9. Het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla 

10. Het grondgebied van de Franse Republiek 

11. Het grondgebied van de Republiek Kroatië 

12. Het grondgebied van de Italiaanse Republiek 

13. Het grondgebied van de Republiek Cyprus 

14. Het grondgebied van de Republiek Letland 

15. Het grondgebied van de Republiek Litouwen 

16. Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg 

17. Het grondgebied van Hongarije 

18. Het grondgebied van de Republiek Malta 

19. Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa 

20. Het grondgebied van de Republiek Oostenrijk 

21. Het grondgebied van de Republiek Polen 

22. Het grondgebied van de Portugese Republiek 

23. Het grondgebied van Roemenië 

24. Het grondgebied van de Republiek Slovenië 
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25. Het grondgebied van de Slowaakse Republiek 

26. Het grondgebied van de Republiek Finland 

27. Het grondgebied van het Koninkrijk Zweden 

28. Het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
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BIJLAGE VII 

CONCORDANTIETABEL 

Wetgevings-
handeling 

Bepalingen Overeenkomstige bepalingen in deze 
verordening 

Artikel 1 Artikel 2 
artikel 2, onder a), b), e) Artikel 3, eerste alinea 
Artikel 2, onder c) Artikel 8, lid 1 
Artikel 2, onder d) Artikel 4, lid 2 
Artikel 3 Artikel 19, lid 1 
Artikel 4, lid 1 Artikel 7, lid 1 
Artikel 4, lid 2 Artikel 7, lid 5 
Artikel 5 Artikel 33, lid 1, en bijlage II, deel 1, 

hoofdstuk I, punt 1, onder d) 
Artikel 6 Artikel 28, lid 1, artikel 4, lid 3, artikel 8, lid 

3, artikel 17, lid 4, artikel 19, lid 4, artikel 20, 
lid 2, en artikel 24, lid 2 

Artikel 7, lid 1 Artikel 72, lid 1 
Artikel 7, lid 2 Artikel 72, lid 2 
Artikel 8 N.v.t. 
Artikel 9 N.v.t. 
Artikel 10 N.v.t. 

Richtlijn 
2009/157/EG 
(voorheen 
77/504/EEG) van 
de Raad (runderen) 

Artikel 11 N.v.t. 
Artikel 1 Artikel 21 
Artikel 2, lid 1 Artikel 23, leden 1 en 2 
Artikel 2, lid 2 Artikelen 12 en 13 en artikel 28, lid 2 
Artikel 2, lid 3 - 
Artikel 3 Artikel 22 
Artikel 4 Artikel 23, lid 3 
Artikel 5 Artikel 31, lid 1 
Artikel 6 N.v.t. 

Richtlijn 
87/328/EEG van 
de Raad 
(toelating tot de 
voortplanting) 

Artikel 7 N.v.t. 
Artikel 1, lid 2 Artikel 32, lid 1 
Artikel 2 - 

Beschikking 
96/463/EG van de 
Raad 
(Interbull) Bijlage II Bijlage IV 

Artikel 1 Artikel 2 

Artikel 2, lid 1 Artikel 3, eerste alinea, artikel 4, lid 2, en 
artikel 8, lid 1 

Richtlijn 
88/661/EEG van 
de Raad 
(Varkens) 

Artikel 2, lid 2 Artikel 1, lid 3 
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Wetgevings-
handeling 

Bepalingen Overeenkomstige bepalingen in deze 
verordening 

Artikel 3 Artikel 21, lid 2 

Artikel 4, lid 1 Artikel 19, lid 1 

Artikel 4, lid 2 Artikel 18, lid 1 

Artikel 4 bis, eerste 
alinea 

Artikel 7, lid 1 

Artikel 4 bis, tweede 
alinea 

Artikel 7, lid 5 

Artikel 5  Artikel 33, lid 1, en bijlage II, deel 1, 
hoofdstuk I, punt 1, onder d) 

Artikel 6, lid 1 Artikel 28, lid 1, artikel 8, lid 3, artikel 17, lid 
4, artikel 19, lid 4, artikel 4, lid 3, en 
artikel 33, lid 3 

Artikel 6, lid 2 N.v.t. 

Artikel 7, lid 1 Artikel 3, artikel 8, lid 1, en artikel 4, lid 2  

Artikel 7, lid 2  Artikel 1, lid 3 

Artikel 7 bis  Artikel 7, lid 1 

Artikel 8 Artikel 25, lid 2 

Artikel 9  Artikel 33, lid 1, en bijlage II, deel 2, punt 1, 
onder c) 

Artikel 10, lid 1 Artikel 28, lid 1, artikel 8, lid 3, artikel 17, lid 
4, artikel 19, lid 4, artikel 4, lid 3, en 
artikel 33, lid 3 

Artikel 10, lid 2  N.v.t. 

Artikel 11, lid 1  Artikel 72, lid 1  

Artikel 11, lid 2 Artikel 72, lid 2 

Artikel 11, lid 3  Artikel 72, lid 2 

Artikel 12  Artikel 1, lid 3 

Artikel 13 N.v.t. 

Artikel 14 N.v.t. 
Artikel 1 Artikel 21, lid 1 
Artikel 2, lid 1 Artikel 23, leden 1 en 2 
Artikel 2, lid 2 Artikelen 12 en 13 en artikel 28, lid 2 
Artikel 2, lid 3 Artikel 14 en artikel 28, lid 2 
Artikel 3 Artikel 23, lid 3 
Artikel 4 Artikel 72, lid 1 

Richtlijn 
90/118/EEG van 
de Raad 
(toelating tot de 
voortplanting - 
raszuiver) 

Artikel 5 N.v.t. 
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Wetgevings-
handeling 

Bepalingen Overeenkomstige bepalingen in deze 
verordening 

Artikel 6 N.v.t. 
Artikel 1 Artikel 25, lid 1, en artikel 26, leden 1 en 2 
Artikel 2 Artikel 23, lid 3 
Artikel 3 N.v.t. 

Richtlijn 
90/119/EEG van 
de Raad 
(toelating tot de 
voortplanting - 
hybride) 

Artikel 4  N.v.t. 

Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1 
Artikel 1, lid 2 Artikel 1, lid 3 
Artikel 2 Artikel 2 
Artikel 3, lid 1 Artikel 3, eerste alinea, en artikel 4, lid 2  
Artikel 3, lid 2 Artikel 1, lid 3 
Artikel 4 Artikel 4, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 28, lid 

1, en artikel 21, lid 2 
Artikel 5 Artikel 7, lid 1 
Artikel 6 Artikel 33, lid 1, en bijlage II, deel 1, 

hoofdstuk I, punt 1, onder d) 
Artikel 7 Artikel 1, lid 3 
Artikel 8 Artikel 72, lid 1 
Artikel 9 N.v.t. 

Richtlijn 
89/361/EEG van 
de Raad 
(schapen en geiten) 

Artikel 10 N.v.t. 

Artikel 1 Artikel 1, lid 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3, eerste alinea Artikel 3, eerste alinea 

Artikel 3, tweede alinea Artikel 1, lid 3 

Artikel 4, lid 1, onder a) Bijlage I, deel 1, en deel 3, punt 1, onder a)  

artikel 4, lid 1, onder b) Bijlage II, deel 1, hoofdstuk I, punt 1, onder 
c) 

Artikel 4, lid 2 Artikel 4, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 33, 
artikel 34, lid 1, onder c), artikel 14 en 
bijlage II, deel 1, hoofdstuk I, punt 1, onder c) 

Artikel 5 Artikel 7, lid 1 

Artikel 6 Bijlage II, deel 1, hoofdstuk I, punt 3 

Artikel 7 Artikel 28, lid 1, en artikel 21, lid 2 

Artikel 8, lid 1 Bijlage II, deel 1, hoofdstuk I, punt 1, onder 
c) 

Richtlijn 
90/427/EEG van 
de Raad 
(paardachtigen) 

Artikel 8, lid 2 Artikel 33, lid 1 
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Wetgevings-
handeling 

Bepalingen Overeenkomstige bepalingen in deze 
verordening 

Artikel 9 Artikel 1, lid 3 

Artikel 10 Artikel 72, lid 1 

Artikel 11 N.v.t. 

Artikel 12 N.v.t. 

Bijlage N.v.t. 

Artikel 1 Artikel 2 

Artikel 2 Artikel 3, artikel 35, lid 1, en artikel 45, lid 1 

Artikel 3 N.v.t. 

Artikel 4 N.v.t. 

Artikel 5 N.v.t. 

Artikel 6 N.v.t. 

Artikel 7 N.v.t. 

Richtlijn 
91/174/EEG van 
de Raad 
(alle soorten) 

Artikel 8 N.v.t. 

Artikel 1 Artikel 1 
Artikel 2 Artikel 2 
Artikel 3 Artikel 37 
Artikel 4 Artikel 39, lid 1, onder a), en artikel 40, lid 1 
Artikel 5 Artikel 39, lid 1, onder b) en artikel 40, lid 1 
Artikel 6 Artikel 39, lid 1, onder c), en artikel 40, lid 1 
Artikel 7 Artikel 39, lid 1, onder c), en artikel 40, lid 1 
Artikel 8 Artikel 39, lid 2 
Artikel 9, leden 1 en 2 Artikel 42 
Artikel 9, lid 3 - 
Artikel 10 Artikelen 67 en 70 
Artikel 11 N.v.t. 
Artikel 12 Artikel 72, lid 1 
Artikel 13 N.v.t. 
Artikel 14 N.v.t. 

Richtlijn 94/28/EG 
van de Raad 
Invoer 

Artikel 15 N.v.t. 

 


