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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 318/92
af 10. februar 1992

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj
kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet med
oprindelse i og fra USA og Canada på særlige betingelser ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3668/91
af 11 . december 1991 om åbning af et fællesskabstoldkon
tingent for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet
henhørende under KN-kode 0201 og 0202 samt for
produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og
0206 29 91 ( 1992) C), særlig artikel 2, og

forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldig
hedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på
veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3743/91 af 18.
december 1991 om gennemførelsesbestemmelser for de
importordninger vedrørende oksekød, der er fastsat i
Rådets forordning (EØF) nr. 3668/91 og (EØF) nr.
3669/91 (2), fastsættes det i artikel 7, at indgivelse af
licensansøgninger og udstedelse af importlicenser for kød
som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , litra d), sker i henhold

1 . De mængder, som der er søgt om gennem importli
censansøgninger indgivet i perioden 1 . til 5 . februar 1992
vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet
som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i forordning
(EØF) nr. 3743/91 imødekommes fuldstændigt.

til artikel 12 og 15 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2377/80 af 4. september 1980 om særlige gennemførelses
bestemmelser for oksekød (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 815/91 (4) ;

ning (EØF) nr. 2377/80 i løbet af de fem første dage af
marts 1992 indgives licensansøgninger for 2 495 tons .

i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i forordning (EØF) nr. 3743/91
fastsættes det, at der i 1992 kan importeres 10 000 tons

2.

Der kan i overensstemmelse med artikel 12 i forord

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11 . februar 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . februar 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
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