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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. 1, 

under henvisning til anmodninger framlagt av Spania, Portugal
og Frankrike og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Spania, Portugal og Frankrike har framlagt anmodninger
om identifikasjon av okser beregnet på kultur- og
idrettsarrangementer på grunn av vanskeligheter i
forbindelse med tradisjonell bruk.

2) Det bør tas hensyn til disse anmodningene dersom det
planlagte systemet gir tilsvarende garantier som
systemene fastsatt ved forordning (EF) nr. 820/97. De
særlige bestemmelser for okser beregnet på kultur- og
idrettsarrangementer, bør begrenses til øremerking. De
andre elementene i identifikasjonssystemet fastsatt i
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 820/97, bør anvendes i
samsvar med Fellesskapets gjeldende regelverk.

3) Vedkommende myndighet bør velge en av følgende
metoder for merking av okser beregnet på kultur- og
idrettsarrangementer: a) to plastøremerker, b) ett eller to
metalløremerker i kombinasjon med svimerke eller c) ett
plastøremerke i kombinasjon med svimerke. I alle
tilfeller bør de to øremerkene som kreves i henhold til
Fellesskapets gjeldende regelverk, være festet til eller
følge med dyrene når de er gjenstand for handel innenfor
Fellesskapet.

4) Øremerkene kan fjernes fra dyr beregnet på slike
arrangementer, før de flyttes til stedet der arrangementet
finner sted, eller i forbindelse med avvenning. Når begge
øremerkene fjernes ved avvenning, bør dyrene samtidig
svimerkes.

5) Det bør være tilstrekkelig forbindelse mellom alle
identifikasjonselementene for å sikre sammenheng og
nøyaktighet.

6) Okser beregnet på kultur- og idrettsarrangementer kan
også oppdrettes i andre medlemsstater, og disse særlige
bestemmelsene bør derfor få anvendelse i alle
medlemsstater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning gjelder okser beregnet på kultur- og
idrettsarrangementer og registrert i stambøkene til følgende
organisasjoner:

a) — «Asociación nacional de ganaderías de Lidia»

— «Asociación de ganaderos de Lidia unidos»

— «Agrupación española de reses bravas»

— «Unión de criadores de toros de Lidia»

med hensyn til rasen Raza bovina de Lidia for dyr som er
født i Spania,

b) «Associação de Criadores de Toiros de Lide» med hensyn
til rasen Brava for dyr som er født i Portugal,

c) «Association des éleveurs Français de taureaux de
combat» med hensyn til rasen Brave eller de combat og
«Association des éleveurs de la Raço di biou» med hensyn
til rasen Camargue eller Raço di biou for dyr som er født i
Frankrike (herunder krysningsavkom av disse).

Artikkel 2

1. Dyrene definert i artikkel 1, skal være underlagt de
særlige bestemmelser fastsatt i nr. 2-5.

2. Vedkommende myndighet skal velge en av følgende
metoder for merking av dyrene:

— to plastøremerker,

— ett eller to metalløremerker i kombinasjon med svimerke,

— ett plastøremerke i kombinasjon med svimerke.

3. Vedkommende myndighet kan fjerne øremerkene fra dyr
beregnet på slike arrangementer, før dyrene flyttes til stedet der
arrangementet finner sted, eller i forbindelse med avvenning.
Når begge øremerkene fjernes ved avvenning, bør dyrene
samtidig svimerkes.

4. I alle tilfeller skal dyreholderen være i besittelse av to
øremerker som er i samsvar med Fellesskapets gjeldende
regelverk. Når slike dyr er gjenstand for handel innenfor
Fellesskapet, skal disse to øremerkene være festet til eller følge
med dyrene under all forflytning.

5. Det skal være tilstrekkelig forbindelse mellom alle
identifikasjonselementene for å sikre sammenheng og
nøyaktighet.

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2680/1999

av 17. desember 1999

om godkjenning av et system for identifikasjon av okser beregnet på kultur- og idrettsarrangementer(*)

2002/EØS/03/10

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 326 av 18.12.1999, s. 16, 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.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen


