
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 228 av 8.9.2000, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001 av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av
7.3.2002. s. 1.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 23.
(3) EFT L 17 av 22.1.1999, s. 20.

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 d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2630/97(2), endret
ved forordning (EF) nr. 132/1999(3), 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 registrering av storfe.

2) For å sikre et effektivt samarbeid mellom
medlemsstatene og Kommisjonen med hensyn til
framlegging for Kommisjonen av resultatene av
kontroller foretatt i storfesektoren i forbindelse med de
årlige rapportene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning

(EF) nr. 2630/97, bør det fastsettes en modell for
oversending av disse rapportene.

3) Forordning (EF) nr. 2630/97 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

Artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2630/97 skal lyde:

«2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes
Kommisjonen i samsvar med modellen i vedlegget til
denne forordning.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1898/2000

av 7. september 2000

om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til modellen for innrapportering av de årlige kontrollene fastsatt i 
artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning(*)

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

Utferdiget i Brussel, 7. september 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

2002/EØS/37/03



(*) EFT L 60 av 28.2.1998, s. 78.

VEDLEGG

RAPPORT OM RESULTATENE AV KONTROLLER FORETATT I STORFESEKTOREN VEDRØRENDE
FELLESSKAPSBESTEMMELSENE OM IDENTIFIKASJON OG REGISTRERING

1. Opplysninger om resultater i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b) og c):

a) samlet antall driftsenheter som var registrert på medlemsstatens territorium i begynnelsen av rapporterings-/
kontrollperioden,

b) samlet antall kontrollerte driftsenheter,

c) samlet antall gjennomførte kontroller,

d) kriterier for risikoanalyse som fastsatt i artikkel 2 nr. 4, om utvelging av kontrollerte driftsenheter, med
henvisning til myndigheten som foretok disse kontrollene, og om mulig spesifikasjon av utvelgingen etter
kriteriene for risikoanalyse,

e) samlet antall storfe som var registrert i begynnelsen av rapporterings-/kontrollperioden,

f) samlet antall storfe som er kontrollert,

g) hvilken type kontroll som er foretatt, for eksempel fysisk kontroll, dokumentkontroll, kontroll av forsinkede
meldinger om forflytninger.

2. Opplysninger om resultater i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav d) og e):

a) antall påviste overtredelser og særlig typer av avvik som er observert for hver type kontroll som er foretatt i
samsvar med nr. 1 bokstav g),

b) sanksjoner (herunder type sanksjon og opplysninger angående sanksjonenes oppfølging) som er pålagt i
samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98(*), framlagt etter hvilken type kontroll som er foretatt, og
påviste overtredelser i samsvar med nr. 1 bokstav g) og nr. 2 bokstav a). 

25.7.2002 Nr. 37/5EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende


