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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 378/97
af 28 . februar 1997

om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse produkter inden for
oksekødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

større end den afsætning, der normalt konstateres; alle
ansøgninger om eksportlicenser for disse produkter, der
blev indgivet efter den 24. februar 1997, bør derfor

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

afvises —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2222/

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

*6 0,

Artikel 1

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for
oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2377/80 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 266/
97 (4), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtning:

Omfanget af ansøgninger om forudfastsættelse af restitu
tioner for visse tilberedte og konserverede produkter er

Ansøgninger om eksportlicenser vedrørende forudfastsæt
telse af restitutioner for produktkode 1602 50 39 9705 og
1602 50 80 9705, der blev indgivet i perioden fra den 24.
til den 28 . februar 1997, afvises i henhold til artikel 10,

stk. 2, i forordning (EF) nr. 1445/95.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . marts 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . februar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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