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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 509/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Μαρτου 1999
για την παρταση τηr µγιστηr περιδου που ορζεται για την τοποθτηση ενωτων στουr
βσονεr (εδη Bison bison spp.)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλου, τηr 21ηr
Απριλου 1997, σχετικ µε τη θση συστµατοr αναγνρισηr και καταγραφr των βοοειδν και την επισµανση
του βοεου κρατοr και των προϊντων µε βση το βειο
κραr (1), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 2,
την ατηση που υπβαλε το Ηνωµνο Βασλειο και η
Γαλλα,
Εκτιµνταr:
τι το Ηνωµνο Βασλειο και η Γαλλα ζτησαν παρταση
εννα µηνν τηr µγιστηr περιδου που ορζεται για την
τοποθτηση ενωτων στουr βσονεr, λγω πρακτικν
δυσκολιν·
τι, δεδοµνου τι οι βσονεr εναι δυνατν να εκτρφονται
και σε λλα κρτη µλη επσηr, η εν λγω παρταση θα
πρπει να εφαρµοστε για λα τα κρτη µλη·
τι τα εν λγω βοοειδ εκτρφονται µε ρουr ττοιουr στε
τα µοσχρια να παραµνουν πντοτε κοντ στη µητρα
τουr µχρι να αποµακρυνθον απ’ αυτν στην ηλικα των
εννα µηνν το αργτερο·
τι εναι αιτιολογηµνο να ληφθε υπψη η ατηση αυτ,
δεδοµνου τι η παρταση τηr µγιστηr περιδου δεν επηρεζει την ποιτητα των πληροφοριν που παρχονται απ
την εθνικ βση δεδοµνων και τι τα ζα αυτ δεν µετακινονται ταν δεν τουr χουν τοποθετηθε εντια·
τι οι αρχr των κρατν µελν αναλαµβνουν την υποχρωση να µην επεκτενουν την παρκκλιση αυτ και σε
λλα στοιχεα του συστµατοr τηr αναγνρισηr και καταγραφr βισνων·

τι ο παρν κανονισµr θα πρπει, µε την επιφλαξη των
αποφσεων, να εγκριθε, χονταr υπψη τον πλρη λειτουργικ χαρακτρα των εθνικν δεδοµνων·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr του Ευρωπαϊκο
Γεωργικο Ταµεου Προσανατολισµο και Εγγυσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα κρτη µλη µπορον να παρατενουν εννα µνεr τη
µγιστη περοδο που ορζεται απ το ρθρο 4 παργραφοr
2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 820/97 σχετικ µε την
τοποθτηση ενωτων στουr βσονεr Bison bison spp.
Η παρταση αυτ δεν επηρεζει την ποιτητα των πληροφοριν που παρχονται απ την εθνικ βση δεδοµνων.
ρθρο 2
1.
Η παρταση που προβλπεται στο ρθρο 1 χορηγεται
µε βση την τρηση λων των ρων που τθενται στιr
παραγρφουr 2 και 3.
2.

Τα ζα ανκουν στα εδη Bison bison spp.

3.
Τα εντια τοποθετονται ταν τα µοσχρια αποµακρνονται απ τη µητρα τουr και, σε κθε περπτωση, πριν
απ την ηλικα των εννα µηνν. Αν να ζο φεγει απ
την εκµετλλευση στην οποα χει γεννηθε πριν απ την
ηλικα αυτ, θα πρπει να του τοποθετηθε εντιο πριν
φγει απ την εκµετλλευση.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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