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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 60 av 9.3.1999, s. 53, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2001 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. 3.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

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 Det forente
kongerike og Frankrike og

ut fra følgende betraktninger:

Det forente kongerike og Frankrike har anmodet om at den
maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av øremerker på
bison, forlenges til ni måneder på grunn av praktiske
problemer.

Da bison også kan oppdrettes i andre medlemsstater, bør
forlengelsen gjelde alle medlemsstater.

Dette storfeet holdes under slike forhold at kalvene alltid går
sammen med moren, til de blir skilt fra henne i en alder av
høyst ni måneder.

Det er berettiget å ta hensyn til denne anmodningen forutsatt at
forlengelsen av maksimumsfristen ikke berører kvaliteten på
opplysningene fra de nasjonale databasene, og at det bare er
dyr som er påført øremerker, som blir forflyttet.

Medlemsstatenes myndigheter forplikter seg til ikke å utvide
dette unntaket til andre elementer i systemet for identifikasjon
og registrering av bison.

Denne forordning vedtas uten at det berører de vedtak som skal
gjøres med hensyn til de nasjonale databasenes fulle
funksjonsdyktighet.

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

Medlemsstatene kan forlenge den maksimumsfristen som er
fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 820/97 når det
gjelder påføring av øremerker på bison (arten Bison bison
spp.), til ni måneder.

Denne forlengelsen skal ikke berøre kvaliteten på
opplysningene fra de nasjonale databasene.

Artikkel 2

1. Forlengelsen fastsatt i artikkel 1, skal innrømmes dersom
alle vilkår i nr. 2 og 3 er oppfylt.

2. Dyrene skal tilhøre arten Bison bison spp.

3. Øremerkene skal påføres når kalvene blir skilt fra moren,
og under alle omstendigheter før de er ni måneder gamle.
Dersom et dyr forlater driftsenheten der det er født, før det når
denne alderen, skal det øremerkes før det forlater driftsenheten.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 509/1999

av 8. mars 1999

om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av 
øremerker på bison (arten Bison bison spp.)(*)

2002/EØS/03/08

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

Utferdiget i Brussel, 8. mars 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen


