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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18. 10. 9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3045/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Οκτωβρίου 1991

για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης σχετική με τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
ΣΜΣ που υποβλήθηκαν κατά την εβδομάδα από 7 έως 11 Οκτωβρίου 1991 όσον αφορά τις
συναλλαγές με την Ισπανία στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

απέδειξε ότι υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί σοβαρά η
ισπανική αγορά ζώντων ζώων λόγω της σημασίας των
τελευταίων · ότι πρέπει, ως εκ τούτου, ως μέτρο διατήρησης,
να επανεκδίδονται τα πιστοποιητικά για ένα ορισμένο
ποσοστό των αιτούμενων ποσοτήτων αυτών των προϊόντων,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 85 παράγραφος 1 ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3690/90 της Επιτροπής της
19ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των λεπτομερειών 1
εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλ
λαγές στον τομέα του βοείου κρέατος μεταξύ της Κοινό
τητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, και της
Ισπανίας ('), καθόρισε κυρίως τα ανώτατα ενδεικτικά όρια
στον τομέα του βοείου κρέατος, καθώς και τις μέγιστες
ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδίδονται πιστοποιη
τικά ΣΜΣ ανά τρίμηνο ·

ότι το άρθρο 85 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα διατή
ρησης που είναι αναγκαία όταν από την εξέταση της εξέλι
ξης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προκύπτει μια σημα
ντική αύξηση των εισαγωγών που έχουν ήδη πραγματοποιη
θεί ή που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά το
τρέχον έτος ή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυτού του
έτους ·

ότι η εξέταση των αιτήσεων για πιστοποιητικά που κατατέ
θηκαν κατά την εβδομάδα από 7 έως 11 Οκτωβρίου 1991

Άρθρο 1

Για τα ζωντανά βοοειδή που δεν ανήκουν στο είδος των
βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής, καθώς και τα ζώα
που προορίζονται για ταυρομαχίες :

1 , οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ που
κατατέθηκαν κατά την εβδομάδα από 7 έως 11 Οκτω
βρίου 1991 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, γίνονται
αποδεκτές μέχρι ποσοστού 6,798 % ·

2, από τις 28 Οκτωβρίου 1991 μπορούν να υποβληθούν νέες
αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

f) ΕΕ αριθ. L 357 της 20. 12. 1990, σ. 27.

