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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 144 av 9.6.1999, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001,
s. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 23.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv (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 6 nr. 3 første strekpunkt,
under henvisning til anmodning framlagt av Luxembourg, og 
ut fra følgende betraktninger:

1) 14. august 1998 framla de luxembourgske myndigheter for
Kommisjonen en anmodning om anerkjennelse av at deres
database, som inngår i det luxembourgske systemet for
identifikasjon og registrering av storfe, er i full drift.
Denne anmodningen ble ledsaget av relevante opplys-
ninger som ble ajourført 12. mars 1999.

2) De luxembourgske myndigheter har forpliktet seg til å
forbedre databasens pålitelighet særlig ved å sikre at: i)
vedkommende myndighet treffer tiltak for umiddelbart å
rette opp feil eller mangler som kan avdekkes automatisk
eller ved kontroll på stedet, ii) fristen for melding om
forflytning, kalving og dødsfall forkortes til sju dager og
iii) det treffes nødvendige tiltak for å gjennomføre
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr.
2630/97(2). Dessuten har de luxembourgske myndigheter
forpliktet seg til å endre de gjeldende bestemmelser med

hensyn til ny identifikasjon av storfe ved tap av øremerker
slik at de er i samsvar med bestemmelsene i forordning
(EF) nr. 820/97. De luxembourgske myndigheter har
forpliktet seg til å iverksette disse forbedringstiltakene
innen 30. juli 1999.

3) På bakgrunn av situasjonen i Luxembourg er et
hensiktsmessig å anerkjenne at den luxembourgske
databasen for storfe er i full drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den luxembourgske databasen for storfe anerkjennes å være i
full drift fra 1. august 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. mai 1999

om anerkjennelse av at den luxembourgske databasen for storfe er i full drift[(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1270]

(Bare den franske teksten har gyldighet)

(1999/375/EF)

2002/EØS/03/139


