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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2023/90

af 16. juli 1990
om fastsættelse af definitive foranstaltninger vedrørende udstedelse af SMS
licenser for oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 85, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 569/86
af 25 . februar 1986 om de almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
delen ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/
88 (2), særlig artikel 7, stk. 1 , og

for at undgå forstyrrelser på det spanske marked bør det
som endelige foranstaltninger som omhandlet i aktens
artikel 85, stk. 3, vedtages at forlænge suspensionen af
udstedelse af SMS-licenser som fastsat i artikel 1 , nr. 2, i

forordning (EØF) nr. 1830/90 ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 4026/89 (3) er
der fastsat et vejledende loft for import til Spanien af visse
oksekødprodukter for 1 990 ;

der blev i ugen fra 18 . til 22. juni 1990 indgivet SMS
licensansøgninger for et antal levende dyr, der langt over
stiger den del af det vejledende loft, der gælder for tredje
kvartal 1 990 ;

Kommissionen traf derfor efter en hasteprocedure rele
vante beskyttelsesforanstaltninger ved forordning (EØF)
nr. 1 830/90 (4) ; der bør træffes definitive foranstaltninger ;
som følge af markedssituationen i Spanien er det
udelukket at hæve det vejledende loft ;

Artikel 1

1 . Udstedelsen af SMS-licenser for oksekødprodukter
som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1830/90 suspen
deres indtil den 30. september 1990 inklusive.
2. Ansøgninger om SMS-licenser kan igen indgives fra
den 17. september 1990.
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 medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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