
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Sverige, og

ut fra følgende betraktninger:

Sverige har anmodet om at den maksimumsfristen som er
fastsatt for slakterienes melding om slakting til den nasjonale
databasen, forlenges til seks uker på grunn av særlige praktiske
problemer.

Det er berettiget å ta hensyn til Sveriges anmodning om en
overgangsperiode forutsatt at forlengelsen av maksimums-
fristen for melding ikke berører kvaliteten på opplysningene
fra den svenske databasen.

Dette vedtak gjøres uten at det berører de vedtak som skal
gjøres med hensyn til de nasjonale databasenes fulle funksjons-
dyktighet.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Sverige kan til 1. januar 2000 forlenge den maksimumsfristen
som er fastsatt i artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt i forordning
(EF) nr. 820/97 når det gjelder slakterienes melding om
slakting av storfe til den nasjonale databasen, til seks uker.

Denne forlengelsen skal ikke berøre kvaliteten på opplys-
ningene fra den svenske databasen.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 13. oktober 1998

om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for melding om slakting av storfe til
den svenske databasen(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2865]

(98/590/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 283 av 21.10.1998, s. 25, 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 117 av 7.5.1997, s. 1.


