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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1 . 3 . 86

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 615/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 1986
ο οποίος ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ποσοστώσεων που ισχύουν στην Πορτογαλία για
ορισμένα προϊόντα του τομέα χοιρείου κρέατος με προέλευση την Κοινότητα, με τη σύνθεσή της
στις 31 Δεκεμβρίου 1985

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

σεις για το έτος 1986 που ισχύουν στην Πορτογαλία για ορι
σμένα προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος με προέ
λευση την Κοινότητα, με τη σύνθεσή της στις 3 1 Δεκεμβρίου
1985 .

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

Αρθρο 2

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 495/ 86 του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1986 ο οποίος ορίζει τις αρχικές ποσοστώσεις
για το έτος 1986 που εφαρμόζονται στην Πορτογαλία για
ορισμένα προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος με προέ
λευση την Κοινότητα, με τη σύνθεσή της στις 3 1 Δεκεμβρίου
1985 ('), και ιδίως το άρθρο 2,

1 . Οι πορτογαλικές αρχές εκδίδουν τις άδειες εισαγωγής,
κατά τρόπο που διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των διαθέ
σιμων ποσοτήτων μεταξύ των αιτούντων.
2 . Οι αιτήσεις άδειας εισαγωγής συνοδεύονται από τη
σύσταση εγγύησης που αποδεσμεύεται σύμφωνα με τους
όρους που καθορίζουν οι πορτογαλικές αρχές αμέσως μετά
την πραγματοποίηση των εισαγωγών.

Εκτιμώντας :

ότι, για να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της ποσοστωσης,
πρέπει η αίτηση άδειας εισαγωγής να συνοδεύεται από τη
σύσταση εγγύησης"

ότι πρέπει να προβλεφθεί η διαβίβαση πληροφοριών επί της
εφαρμογής των ποσοστώσεων από την Πορτογαλία προς την
Επιτροπή "

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Χοι
ρείου Κρέατος,

Αρθρο 3

1 . Οι πορτογαλικές αρχές ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα
μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 2 .
2. Διαβιβάζουν, το αργότερο στις 1 5 κάθε μήνα, τις ακόλου
θες πληροφορίες όσον αφορά καθένα από τα προϊόντα για τα
οποία εκδόθηκαν άδειες εισαγωγής τον προηγούμενο μήνα :
— τις ποσότητες για τις οποίες έχουν χορηγηθεί άδειες
εισαγωγής, κατανεμημένες ανά χώρα προέλευσης,
— τις ποσότητες που έχουν εισαχθεί, κατανεμημένες ανά
χώρα προέλευσης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 495/86 που ορίζει τις ποσοστώ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 1986.

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

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 1986.
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
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