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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2067/96
av den 29 oktober 1996

om ändring av förordning (EG) nr 1000/96 beträffande vissa handelsnormer för
fjäderfä
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött
och ägg.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av
den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för fjäderfä ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 3204/93 (2),
särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1000/96 (4)
har förordning (EEG) nr 1538 /91 av den 5 juni 1991 om
tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1906/90
om vissa handelsnormer för fjäderfäkött (3) ändrats beträf
fande definitionen av kapun liksom produktionskriterier
för kapun . Det visar sig nödvändigt att föreskriva en över

gångsperiod för tillämpningen av denna nya definition för
att ta hänsyn till vissa producenters intressen under
handelsperioden i slutet av året.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1000/96 skall ersättas med
följande :
"Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 mars 1997."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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