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ΓDΑΠ

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 292/ 11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2189/96
af 14. november 1996

om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse

mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger
om eksportlicenser kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 587/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1466/95 af 27. juni 1995 om særbestemmelser for anven
delsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeripro
dukter (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 875/96 (4), særlig artikel 8, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

Markedet for visse mejeriprodukter er præget af usikker
hed; det er nødvendigt at undgå ansøgninger i spekula
tionsøjemed, der både kan føre til forvridning af konkur
rencen mellem de handlende og true den fortsatte eksport
af disse produkter i den resterende del af den pågældende
periode; udstedelsen af licenser bør midlertidigt suspen
deres for de pågældende produkter;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Udstedelsen af eksportlicenser for mejeriprodukter
henhørende under KN-kode 0406 suspenderes for
perioden fra den 15 . til den 20 . november 1996.

2.

Ansøgninger

om

licenser

for

ling, og som skulle have været udstedt fra den 15.
november 1996, imødekommes .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. november 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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mejeriprodukter
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