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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),

under henvisning til rådsdirektiv 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), sist endret ved kommisjonsvedtak 98/692/EF(4),
særlig artikkel 6 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 nr. 5 i vedtak 98/256/EF skal
Kommisjonen etter å ha gjennomført fellesskaps-
inspeksjoner og underrettet medlemsstatene, fastsette den
dato da forsendelse av produktene nevnt i samme
artikkel, kan begynne.

2) Inspeksjoner som Kommisjonen har gjennomført i Det
forente kongerike i tidsrommet 12.-16. april 1999, særlig
for å vurdere ordningen med veterinærkontroller i
henhold til artikkel 6 og 7 samt vedlegg III til vedtak
98/256/EF, har vist at vilkårene er oppfylt på
tilfredsstillende måte. En oppfølgende inspeksjon er
planlagt.

3) På det tidspunkt da vedtak 98/692/EF ble gjort, forpliktet
Kommisjonen seg til i samsvar med vanlig praksis for
inspeksjonsrapporter, å framlegge resultatene av
inspeksjonen nevnt i artikkel 6 nr. 5, og de
konsekvensene som kan trekkes av dem, for
medlemsstatene i et møte i Den faste veterinærkomité.
Denne framleggingen har funnet sted. Derfor fastsettes
datoen til 1. august 1999 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Datoen nevnt i artikkel 6 nr. 5 i vedtak 98/256/EF, fastsettes til
1. august 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. juli 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. juli 1999

om fastsettelse av den dato da forsendelse av storfeprodukter fra Det forente kongerike under den datobaserte
eksportordningen kan begynne i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/EF(*) 
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