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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Rådsvedtak 98/256/EF av 16. mars 1998 om nødtiltak til vern
mot bovin spongiform encefalopati, om endring av vedtak
94/474/EF, og om oppheving av vedtak 96/239/EF(3) fikk
anvendelse fra den dag det ble meddelt medlemsstatene, det vil
si 15. april 1998.

Det forente kongerike bør få tillatelse til å sende materiale fra
sitt territorium til godkjente laboratorier i andre medlemsstater
eller tredjestater med sikte på vitenskapelig forskning, særlig
til utvikling av diagnoseprøver for bovin spongiform
encefalopati (BSE).

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/256/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 1 skal ny bokstav c) lyde:

«c) prøver som sendes fra Veterinary Laboratory Agency
i Weybridge til godkjente laboratorier, og som
stammer fra storfe slaktet i Det forente kongerike og
skal brukes til vitenskapelig BSE-forskning og
diagnoseprøver for BSE.»

2. I artikkel 4 nr. 2 innsettes ordene «bokstav a) og b)» etter
«nr. 1».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjone

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. oktober 1998

om endring av rådsvedtak 98/256/EF om nødtiltak til vern mot bovin spongiform
encefalopati(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2974] 

(98/564/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 273 av 9.10.1998, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 
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