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VERORDENING (EG) Nr. 1969/95 VAN DE COMMISSIE
van 10 augustus 1995

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1507/95 houdende afwijking, voor de
rundvleessector,
van
Verordening
(EEG)
nr.
3665/87
houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij
uitvoer voor landbouwprodukten en Verordening (EEG) nr. 3719/88 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-,
uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

uitzondering derhalve dient te worden verruimd tot al het
verse en bevroren rundvlees ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van

Comité van beheer voor rundvlees,

22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over

gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de
multilaterale handelsbesprekingen van
Ronde ('), en met name op artikel 3,

de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Uruguay

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 424/95 (3), en met name op
artikel 15,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1 507/95 van de
Commissie (4) is voorzien in een afwijking van artikel 4 en
artikel 32, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1384/95 (*), en van artikel 30, lid 1 , onder b),
punt i), van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de
Commissie (J), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1 199/95 (8), waarbij de termijn waarbinnen de

produkten het douanegebied van de Gemeenschap
moeten verlaten van 60 tot 90 dagen wordt verlengd voor
vlees zonder been van code 0201 30 00 100 van de restitu
tienomenclatuur ;

Overwegende dat achteraf is gebleken dat zich voor
andere aanbiedingsvormen van vlees met en zonder been

soortgelijke afzetproblemen voordoen ; dat de bedoelde

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1507/95 wordt
vervangen door :
„Artikel 1

In afwijking van artikel 30, lid 1 , onder b), punt i), van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 en artikel 4 en artikel
32, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 3665/87 wordt de
termijn van 60 dagen verlengd tot 90 dagen voor vlees
van de codes 0201 en 0202 van de landbouwproduk
tennomenclatuur voor de uitvoerrestituties waarvoor

tot staving van de uitvoeraangifte of de in artikel 25,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde

betalingsaangifte, een vóór 1 mei 1 995 afgegeven
uitvoer- of voorfixatiecertificaat wordt overgelegd.".
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 10 augustus 1995.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN
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