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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2064/93

af 27 . juli 1993

om ændring af forordning (EØF) nr. 1328/93 om gennemførelsesbestemmelser
vedrørende en særlig restitution for udførsel af svinekød til visse tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød ('), senest ' ændret ved forordning (EØF)
nr. 1249/89 (2), særlig artikel 15, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1328/93 (3) er der
i artikel 2 fastsat en frist for godkendelse af de ansøgnin
ger, som eksportørerne har indgivet til de nationale
ansvarlige myndigheder ; de første erfaringer viser, at
denne frist er for kort og derfor ikke giver eksportørerne
mulighed for at sikre, at deres eksporttransaktioner kan
gennemføres og afsluttes på tilfredsstillende måde ; fristen
bør derfor ændres, uden at dette dog må indebære en fare
for målet om, at udgifterne skal afholdes over regnskab
såret 1993 ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1328/93 ændres datoen
»den 15. juli 1993« til »den 1 . oktober 1993«.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 15. juli 1993 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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