
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 197 av 29.7.1999, s. 27, 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.
(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 19.
(3) EFT L 40 av 13.2.1999, s. 27.

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 10 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2629/97(2), sist
endret ved forordning (EF) nr. 331/1999(3), ble det
fastsatt gjennomføringsregler med hensyn til øremerker,
registre over driftsenheter og pass i forbindelse med
systemet for identifikasjon og registrering av storfe.

2) Det bør fastsettes hvilke opplysninger som skal være
påført de erstatningsøremerkene som brukes når
øremerker går tapt.

3) Forordning (EF) nr. 2629/97 bør derfor endres.

4) 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 1 i forordning (EF) nr. 2629/97 skal nytt nr. 6 og 7
lyde:

«6. I tillegg til opplysningene fastsatt i nr. 1 og atskilt
fra disse, kan de erstatningsøremerkene som brukes når
øremerker går tapt, inneholde opplysninger som med
romertall angir versjonsnummeret for erstatnings-
øremerket. I slike tilfeller skal identifikasjonskoden
fastsatt i nr. 2, være uforandret.

7. Ved tap av øremerke skal det erstatningsøremerket
som en medlemsstat bruker til dyr som er født i en annen
medlemsstat, være påført minst de samme opplysningene
som fastsatt i nr. 2, samt koden eller logoen for
vedkommende myndighet som utsteder det.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1663/1999

av 28. juli 1999

om endring av forordning (EF) nr. 2629/97 med hensyn til øremerker i forbindelse med systemet for
identifikasjon og registrering av storfe(*)

2002/EØS/03/09

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

Utferdiget i Brussel, 28. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen


