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De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 10. 91

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3045/91
af 17 . oktober 1991

om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende ansøgninger om SMS-licenser
indgivet i perioden 7. til 11 . oktober 1991 i forbindelse med samhandelen med
Spanien inden for oksekødsektoren
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. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

gennemgangen af de ansøgninger, der blev indgivet i
perioden 7. til 11 . oktober 1991 , har vist, at de vedrører så
store mængder, at der er fare for en alvorlig forstyrrelse af
det spanske marked for levende dyr ; derfor bør der som
en beskyttelsesforanstaltning kun udstedes licenser for en
vis procentdel af de mængder, der er ansøgt om —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3690/90 af 19.
december 1990 om fastsættelse af de nærmere bestem

Artikel 1

melser for anvendelsen af den supplerende mekanisme
for samhandelen

inden

Fællesskabet i dets
1985 og Spanien ('),
lofter der gælder i
mumsmængder der

for

oksekødsektoren

mellem

sammensætning pr. 31 . december
fastsættes det bl.a., hvilke vejledende
oksekødsektoren, og hvilke maksi
kan udstedes SMS-licenser for pr.

kvartal ;
efter tiltrædelsesaktens artikel 85, stk. 1 , kan Kommis

sionen træffe de beskyttelsesforanstaltninger, der er
nødvendige, såfremt undersøgelsen af udviklingen i

For så vidt angår hornkvæg, levende, med undtagelse af
avlsdyr af ren race og dyr til tyrefægtning :

1) imødekommes de SMS-licensansøgninger, der blev
indgivet i perioden 7. til 11 . oktober 1991 og meddelt
Kommissionen, med 6,798 % ;

2) kan der atter indgives licensansøgninger fra den 28.
oktober 1991 .

samhandelen inden for Fællesskabet viser en markant

Artikel 2

stigning i de faktiske eller forventede indførsler for det
løbende produktionsår eller en del af dette ;

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1991 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 1991 .
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 357 af 20. 12. 1990, s. 27.

