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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION 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), særlig
artikkel 9 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 90/675/EØF av 10. desember
1990 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Felles-
skapet fra tredjestater(3), særlig artikkel 19,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen gjorde 30. juli 1997 vedtak 97/534/EF(4) om
forbud mot bruk av risikomateriale med hensyn til smittsom
spongiform encefalopati. Dette vedtak får anvendelse fra 1.
januar 1999.

Den faste veterinærkomité har ikke avgitt positiv uttalelse om
Kommisjonens opprinnelige utkast til tiltak. Kommisjonen har
derfor framlagt forslag til tiltak som Rådet skal treffe i samsvar

med artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF, og Rådet er forpliktet
til å vedta tiltak innen 15 dager 

På grunn av utviklingen etter at vedtak 97/534/EF ble gjort, er
det nødvendig å foreta en ny, grundig undersøkelse av
innholdet i tiltakene fastsatt i nevnte vedtak, og datoen for
anvendelsen av vedtaket bør derfor utsettes –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 10 i kommisjonsvedtak 97/534/EF erstattes datoen
«1. januar 1999» med datoen «31. desember 1999».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1998.

For Rådet

W. MOLTERER

Formann

RÅDSVEDTAK

av 17. desember 1998

om endring av kommisjonsvedtak 97/534/EF om forbud mot bruk av risikomateriale med
hensyn til smittsom spongiform encefalopati(*)

(98/745/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 358 av 31.12.1998, s. 113,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/1999 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. Direktivet sist endret ved direktiv
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(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv
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(3) EFT L 373 av 31.12.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 96/43/EF

(EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1).

(4) EFT L 216 av 8.8.1997, s. 95. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak

98/248/EF (EFT L 102 av 2.4.1998, s. 26).


