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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 10 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2629/97(2), sist endret ved
forordning (EF) nr. 1177/98(3), ble det fastsatt
gjennomføringsregler med hensyn til øremerker, registre over
driftsenheter og pass i forbindelse med systemet for
identifikasjon og registrering av storfe.

For å unngå problemer i handelen med storfe innenfor
Fellesskapet, og for å klargjøre gjeldende regler, er det
nødvendig å tillate at dyreholdere, dersom de ønsker det og i
samsvar med nasjonale bestemmelser, på forhånd kan kjøpe
inn det nødvendige antall øremerker for å dekke sitt behov i et
tidsrom på inntil ett år.

Forordning (EF) nr. 2629/97 bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 1 i forordning (EF) nr. 2629/97 skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Dyreholdere skal, dersom de ønsker det og i samsvar
med gjeldende nasjonale bestemmelser, tillates å kjøpe inn
det nødvendige antall øremerker på forhånd for å dekke sitt
behov i et tidsrom på inntil ett år. Vedkommende
myndighet kan på forhånd levere fem par øremerker til
driftsenheter med høyst fem dyr.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. oktober 1998.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2194/98

av 12. oktober 1998

om endring av forordning (EF) nr. 2629/97 med hensyn til øremerker i forbindelse med systemet 
for identifikasjon og registrering av storfe(*)

2002/EØS/03/06

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen


