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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 292/ 1 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2189/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Νοέμβριου 1996

για προσωρινή αναστολή της έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής ορισμένων γαλακτοκομικών
προϊόντων και για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο μπορούν να ικανοποιηθούν οι
αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής που εκκρεμούν
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, της
27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό

λογω προϊόντων για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου·
ότι πρέπει να ανασταλεί προσωρινά η έκδοση των πιστοποι
ητικών για τα εν λόγω προϊόντα.
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

(ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2),

ΆρSρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1466/95 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών
εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1875/96 (4), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 ,
Εκτιμώντας:

ότι η αγορά ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων χαρα
κτηρίζεται από αβεβαιότητα· ότι πρέπει να αποφευχθούν οι
αιτήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα που μπορεί να οδηγή
σει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρημα
τιών ή και να απειλήσουν τη συνέχεια των εξαγωγών των εν

1 . H έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής των γαλακτο
κομικών προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406
αναστέλλεται για το διάστημα μεταξύ 15 και 20 Νοεμβρίου
1996.

2. Δίδεται συνέχεια στις εκκρεμούσες αιτήσεις χορηγή
σεως πιστοποιητικών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ποι
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 και των οποίων η έκδοση
θα έπρεπε να έχει γίνει από τις 15 Νοεμβρίου 1996.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 1 5 Νοέμβριοι
1996.

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

Βρυξέλλες, 14 Νοέμβριου 1996.
Γm την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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