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De Europæiske Fællesskabers Tidende

1. 3. 86

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 615/86
af 28. februar 1986

om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til kontingenterne for Portugal
vedrørende visse svinekødsprodukter fra Fællesskabet i dets sammensætning pr.
31 . december 1985

telse af de første kontingenter for 1986 for Portugal af
visse svinekødsprodukter fra Fællesskabet i dets sam
mensætning pr. 31 . december 1985 .

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og
Portugals tiltrædelse,
under

henvisning

til

Rådets

forordning

( EØF)

Artikel 2

1 . De portugisiske myndigheder udsteder indførsels
bevillinger på en sådan måde, at den disponible
mængde fordeles ligeligt mellem ansøgerne .

nr. 495 / 86 af 25 . februar 1986 om fastsættelse af de før

ste kontingenter for 1986 for Portugal af visse svinekøds
produkter fra Fællesskabet i dets sammensætning pr.
31 . december 1985 ('), særlig artikel 2, og

2 . Ved indgivelse af ansøgning om indførselsbevilling
stilles der en sikkerhed, som på de af de portugisiske
myndigheder fastsatte betingelser frigives, så snart ind
førselen har fundet sted .

ud fra følgende betragtninger :
For at sikre en korrekt forvaltning af kontingenter bør
der ved indgivelsen af ansøgning om indførselsbevil
ling stilles en sikkerhed ;

det bør fastsættes, at Portugal skal underrette Kommis
sionen om kontingenternes anvendelse ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 3

1 . De portugisiske myndigheder meddeler Kommissi
onen de foranstaltninger, de har truffet med henblik på
anvendelse af artikel 2 .

2.

De fremsender senest den 15 . i hver måned føl

gende oplysninger for hvert enkelt produkt, for hvilket
der er udstedt indførselsbevillinger i den foregående
måned :

— de mængder, der er anført i de udstedte indførsels
bevillinger, fordelt efter afsenderland
— de mængder, der er indført, fordelt efter afsender
land .

Artikel 1
Artikel 4

Denne forordning fastsætter gennemførelsesbestem
melserne til forordning (EØF) nr. 495 / 86 om fastsæt

Denne forordning træder i kraft den 1 . marts 1986 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver med
lemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . februar 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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