9. 10. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 252/ 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2779/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Οκτωβρίου 1993

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3653/85 περί λεπτομερειών εφαρμογής του
καθεστώτος εισαγωγής που εφαρμόζεται σε ορισμένες τρίτες χώρες στον τομέα του προβείου
και αιγείου κρέατος από το έτος 1986
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Προβείου και Αιγείου Κρέατος,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85 του Συμβουλίου της
19ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με το καθεστώς κατά την
εισαγωγή που εφαρμόζεται σε ορισμένες τρίτες χώρες στον
τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος από το 1986 ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 3890/92 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3653/85 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1645/89 (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
καθεστώτος εισαγωγής που καθιερώθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3653/85 ■
ότι, με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην Κοινότητα
δεν θα εφαρμόζονται περιοριστικές διατάξεις όσον αφορά
τον προορισμό των εισαγωγών αυτών·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3653/85 διαγράφεται.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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