Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

26. 5. 84

Αριθ. L 140/37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1459/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Μαΐου 1984
κερί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδας (2),
και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 8,

ότι η εφαρμογή των λεπτομερών διατάξεων που περιέ
χονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1147/84 στα στοι
χεία και στις τιμές των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή
οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου
κρέατος καθορίζονται στο παράρτημα.

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή
κατεψυγμένου βοείου κρέατος καθορίσθηκαν από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1147/84 (})·

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουνίου
1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(J) ΕΕ αριθ. L 291 της 19. 11 . 1979, σ. 17.
0) ΕΕ αριθ. L 111 της 27. 4. 1984, σ. 43 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 1984 κερί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή

κατεψυγμένου βοείου κρέατος (') για την περίοδο που αρχίζει στις 4 Ιουνίου 1984

(ECU/100 χγρ)

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου

\

Ποσό

Καθαρό βάρος

02.01 Α 11 6) 1

194,446

02.01 Α 11 6) 2

155,558 (α)

02.01 Α II 6) 3

243,058

02.01 Α II 6 ) 4 αα)

291,670

02.01 Α II 6) 4 66) 11

243,058 (α)

02.01 Α II 6) 4 66) 22 (6)

243,058 (α)

02.01 Α II 6) 4 66) 33

334,448 (α)

(') Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αρι9. 435/80 οι εισφορές δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγόμε
να από κράτη της Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού ή υπερπόντιες χώρες και εδά
φη και εισαγόμενα σε υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα.
(α) Η εισφορά που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά, εισαγόμενα υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 και τις διατάξεις
που Θεσπίζονται για την εφαρμογή του, αναστέλλεται ολικώς ή μερικώς δυνάμει των διατάξεων αυτών.
(6) Η καταχώριση σ' αυτή τη δασμολογική κλάση προϋποθέτει την προσκόμιση πιστοποιητικού εκδιδομέ
νου υπό τους όρους πού προβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

