11 . 6. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 158/26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1504/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992
για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που
κατατίθενται κατή τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως τις 4 Ιουνίου 1992 στις συναλλα
γές με την Πορτογαλία στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 252 παράγραφος 1 ,

τις 4 Ιουνίου 1992, κατεδείχθη ότι έχει ξεπεραστεί για το
Μάιο και τον Ιούνιο 1992 η μεγίστη ποσότητα για τα
φρέσκα και κατεψυγμένα βόεια κρέατα · ότι πρέπει συνεπώς
ως συντηρητικό μέτρο να εκδοθούν τα πιστοποιητικά μέχρι
ενός ποσοστού της ζητουμένης ποσότητας γι' αυτά τα προϊ
όντα και να ανασταλεί προσωρινά κάθε νέα έκδοση πιστο
ποιητικών,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3810/91 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές στον
τομέα του βοείου κρέατος μεταξύ της Κοινότητας με τη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, και της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας καθώς και για την κατάργηση των κανο
νισμών (ΕΟΚ) αριθ. 4026/89 και (ΕΟΚ) αριθ. , 3815/90 ('),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
716/92 (2), καθόρισε ιδίως τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που
εφαρμόζονται στον τομέα του βοείου καθώς και τις μέγι
στες ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστο
ποιητικά «ΣΜΣ» για το Μάιο και τον Ιούνιο 1992 ·
ότι το άρθρο 252 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να πάρει τα αναγκαία
συντηρητικά μέτρα όταν η κατάσταση οδηγεί στο* να

επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί το ενδεικτικό ανώτατο όριο για
το τρέχον έτος ή για μέρος αυτού ·
ότι, από την εξέταση των αιτήσεων πιστοποιητικών που
κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1
Για τα φρέσκα και κατεψυγμένα βόεια κρέατα :
1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που κατατέθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως τις 4
Ιουνίου 1992 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή γίνο
νται αποδεκτές μέχρι του ποσοστού 17,092%.

2. H έκδοση των πιστοποιητικών «ΣΜΣ» για τις αιτήσεις
που κατατέθηκαν από τις 8 Ιουνίου 1992 αναστέλλεται
προσωρινά.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιουνίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος
Βρυξέλλες 10 Ιουνίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 357 της 28. 12. 1991 , σ. 53 .
0 ΕΕ αρι9. L 78 της 24. 3 . 1992, σ. 5.

