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VERORDENING (EEG) Nr. 2064/93 VAN DE COMMISSIE
van 27 juli 1993

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1328/93 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van een bijzondere restitutie bij de
uitvoer van varkensvlees naar bepaalde derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector varkensvlees ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), en met
name op artikel 15, lid 6,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1 328/93 van de Commissie (3) een termijn is vastge
steld voor de goedkeuring van de door de handelaren bij
de bevoegde nationale instanties ingediende aanvragen ;
dat de eerste ervaringen hebben geleerd dat deze termijn
te kort is om de handelaren in staat te stellen om te

zorgen voor een goede afwikkeling van de uitvoer ; dat
deze termijn daarom gewijzigd moet worden met behoud
echter van het streven om de uitgaven nog te doen tijdens
het begrotingsjaar 1993 ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1328/93 wordt de
datum „ 15 juli 1993" vervangen door de datum „1 oktober
1993".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 15 juli 1993 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid—Staat.

Gedaan te Brussel, 27 juli 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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