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VERORDENING (EEG) Nr. 1459/84 VAN DE COMMISSIE
van 25 mei 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van Grieken
land (2), inzonderheid op artikel 12, lid 8,

Overwegende dat de invoerheffingen voor bevroren
rundvlees vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr.
1147/84 (3);

op de gegevens en noteringen waarover de Commissie
beschikt, leidt tot het wijzigen van de heffingen, zoals
aangegeven in de bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor bevroren rundvlees worden
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1147/84 neergelegde regelen en bepalingen

Deze verordening treedt in werking op 4 juni 1984.

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

Gedaan te Brussel, 25 mei 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
(*) PB nr. L 291 van 19. 11 . 1979, blz. 17.

I3) PB nr. L 111 van 27. 4. 1984, blz. 43.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 25 mei 1984 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor bevroren rundvlees (') voor het tijdvak dat begint op 4 juni 1984
(Ecu / 100 kg)
Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Bedrag
— Nettogewicht —

02.01
02.01
02.01
02.01

A II b) 1
A II b) 2
A II b) 3
A II b) 4 aa)

02.01 AIIb)4bb)ll
02.01 AIIb)4bb)22(b)
02.01 AIIb)4bb)33

194,446

1 55,558 (a)
243,058
291,670

243,058 (a)
243,058 (a)
334,448 (a)

(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80, worden de heffingen niet toegepast op produkten
van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen
en gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(a) De heffing die van toepassing is op deze produkten, die worden ingevoerd onder de voorwaarden
voorzien in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 en in de

bepalingen, die genomen zijn voor de toepassing van dit artikel, wordt overeenkomstig deze
behandelingen volledig of gedeeltelijk geschorst.
(b) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt
voorgelegd, hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de
bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen.

