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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 378/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 1997

για την απόρριψη των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισμένα προϊόντα
που υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

αποφασίστηκε να απορριφθούν όλες οι αιτήσεις για έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής για αυτά τα προϊόντα, που
υποβλήθηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου 1997,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2222/96 (2),
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής της 26ης
Ιουνίου 1995 περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του
βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2377/95 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 266/97 (4), και ιδίως το άρθρο 10,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1445/95, οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιη
τικών εξαγωγής για προκαθορισμό των επιστροφών που
αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς
1602 50 39 9705 και 1602 50 80 9705 και υποβλήθηκαν από
τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου 1997, απορρίπτονται.

Εκτιμώντας:

ότι οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις
για προκαθορισμό των επιστροφών για ορισμένα παρα
σκευάσματα και κονσέρβες, είναι μεγαλύτερες από την
κανονική διάθεση που παρατηρείται· ότι, γι' αυτό το λόγο,

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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