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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 4 nr. 2, 

under henvisning til anmodning framlagt av Spania, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 98/589/EF(2) er Kongeriket Spania
innrømmet en forlengelse på inntil seks måneder av
maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av
øremerker på visse storfe, på grunn av praktiske problemer.

2) På bakgrunn av en anmodning fra de spanske myndigheter,
bør vedlegget til dette vedtak endres slik at hele provinsen
Palencia tas med i stedet for de tre «comarcas» som
opprinnelig ble oppført i vedlegget til kommisjonsvedtak
98/589/EF.

3) Denne endringen er berettiget siden dyr som er født i denne
provinsen, oppfyller vilkårene i nevnte vedtak.

4) 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

I vedlegget til vedtak 98/589/EF endres oppføringene «El
Cerrato, Campos og Saldana-Valdavia» i kolonnen «comarca»
for «Provincia Palencia» til oppføringen «Toda la Provincia».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1999

om endring av vedtak 98/589/EF om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av
øremerker på visse storfe i den spanske bestanden(*)
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