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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1969/95
af 10. august 1995
om ændring af forordning (EF) nr. 1507/95 om fravigelse i oksekødssektoren af
forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbestemmelser for
eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og af forordning (EØF) nr. 3719/88
om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt
forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

det har vist sig, at samme afsætningsproblem også gælder
for andre former for såvel udbenet som ikke-udbenet

oksekød ; fravigelsen bør derfor gælde for alle former for
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3290/94
af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangs
foranstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren

oksekød, fersk eller frosset ;

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

for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de
multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-run dens
regi ('), særlig artikel 3,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 424/
95 (3), særlig artikel 15, og

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 1507/95 affattes således :

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1 507/95 (4) er der
fastsat fravigelse af artikel 4 og artikel 32, stk. 1 , i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 (*), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1384 /95 (% og af artikel
30, stk. 1 , litra b), nr. i), i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3719/88 f), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 199/95 (8), idet den frist, inden for hvilken produk
terne skal have forladt Fællesskabets toldområde, er

forlænget fra 60 til 90 dage for udbenet kød, der henhører
under

kode

0201 30 00 100

i

restitutionsnomenkla

turen ;

Artikel 1

»Artikel 1

Uanset artikel 30, stk. 1 , litra b), nr. i), i forordning
(EØF) nr. 3719/88 og artikel 4 og artikel 32, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 3665/87 forlænges fristen på 60
dage til 90 dage for kød, der henhører under kode
0201 og 0202 i nomenklaturen over eksportrestitu
tioner for landbrugsprodukter, og for hvilket der blev
fremlagt en eksportlicens eller en forudfastsættelsesat
test, der blev udstedt inden den 1 . maj 1 995, til støtte
for udførselsangivelsen eller den i artikel 25, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 3665/87 omhandlede betalings
angivelse.«
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . august 1 995.

Pa Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen
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