
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 regist-
rering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøtt-
produkter(1), særlig artikkel 10 bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2630/97(2) ble det fastsatt
nærmere regler for gjennomføringen av forordning (EF) nr.
820/97 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal
foretas i forbindelse med systemet for identifikasjon og regist-
rering av storfe.

Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3887/92(3), sist endret
ved forordning (EF) nr. 1678/98(4), ble det fastsatt nærmere
regler for gjennomføringen av det integrerte forvaltnings- og
kontrollsystemet for visse fellesskapsstøtteordninger.

For å sikre effektivt samarbeid mellom vedkommende
kontrollmyndigheter i storfesektoren er det viktig å sørge for at
eksemplarer av rapportene som utarbeides etter kontroll i
henhold til forordning (EF) nr. 2630/97, når de avslører
overtredelser av forordning (EF) nr. 820/97, blir oversendt de
vedkommende myndigheter som har ansvaret for gjennom-
føringen av forordning (EØF) nr. 3887/92.

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 2 i forordning (EF) nr. 2630/97 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Eksemplarer av rapportene nevnt i nr. 5 skal, når de
avslører overtredelser av forordning (EF) nr. 820/97,
straks sendes til de vedkommende myndigheter som har
ansvaret for gjennomføringen av forordning (EØF) nr.
3887/92.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 21. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 132/1999

av 21. januar 1999

om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til minstekrav til kontrollene som
skal foretas i forbindelse med systemet for identifikasjon og registrering av storfe(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 17 av 22.1.1999, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/1999 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 117 av 7.5.1997, s. 1.

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

(3) EFT L 391 av 31.12.1992, s. 36.

(4) EFT L 212 av 30.7.1998, s. 23.


