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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 330/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
για την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr για τα βεια κρατα εκλεκτr ποιτηταr, νωπ,
διατηρηµνα µε απλ ψξη  κατεψυγµνα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 936/97τηr Επιτροπr, τηr 27ηr
Μαου 1997,για το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr των
δασµολογικνποσοστσεωνγια τα βεια κρατα εκλεκτr
ποιτηταr νωπ, διατηρηµναµε απλ ψξη  κατεψυγµνα
και για το κατεψυγµνο κραr βουβλου(1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 260/
98 (2),
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 936/97προβλπει, στα ρθρα
4 και 5, τουr ρουr των αιτσεων και τηr εκδσεωr των
πιστοποιητικν εισαγωγr των κρετων που αναφρονται
στο ρθρο 2 στοιχεο στ)·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 936/97που αναφρθηκε παραπνω, στο ρθρο 2 στοιχεο στ), καθρισε σε 11 500 τνουr
την ποστητα βοεων κρετων υψηλr ποιτηταr, νωπν,
διατηρηµνων µε απλ ψξη  κατεψυγµνων, καταγωγr
και προελεσεωr Ηνωµνων Πολιτειν Αµερικr και
Καναδ, που µπορον να εισαχθον µε ειδικοr ρουr για
την περοδο απ την 1η Ιουλου 1997 ωr τιr 30 Ιουνου
1998·

τι θα πρπει να υπενθυµιστε τι τα πιστοποιητικ που
προβλπονται απ τον παρντα κανονισµ δνανται να
χρησιµοποιηθονκαθ’ λη τη διρκεια ισχοr τουr, µε την
επιφλαξη των υπαρχντων καθεσττων σε κτηνιατρικ
θµατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Κθε ατηση για πιστοποιητικ εισαγωγr που κατατθεται απ την 1η ωr τιr 5 Vεβρουαρου 1998 για τα
βεια κρατα υψηλr ποιτηταr, νωπ, διατηρηµνα µε
απλ ψξη  κατεψυγµνα, τα οποα αναφρονται στο
ρθρο 2 στοιχεο στ) του τροποποιηµνουκανονισµο(ΕΚ)
αριθ. 936/97 ικανοποιεται καθ’ ολοκληραν.
2. Οι αιτσειr για πιστοποιητικ µπορον να κατατεθον, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο(ΕΚ) αριθ.
936/97,τιr πντε πρτεr ηµρεr του Μαρτου 1998για 3 552
τνουr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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