17. 7. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 184/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1561/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιουλίου 1999
για καθορισµό σε ποιό βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 1999 για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος ειδικής
µεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα του βοείου
κρέατος και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/
80 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2648/98 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 8 στοιχείο
γ),
Εκτιµώντας:
(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 καθορίζει στο άρθρο
12 τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2648/88·

(2)

ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 καθόρισε τις
ποσότητες κρεάτων που δύνανται να εξαχθούν στο πλαίσιο
του εν λόγω καθεστώτος κατά το τρίτο τρίµηνο του 1999·

ότι δεν κατατέθηκαν πιστοποιητικά εξαγωγής για τα βόεια
κρέατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν κατατέθηκε καµία αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής για τα
βόεια κρέατα, που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2973/79 για το τρίτο τρίµηνο του 1999.
Άρθρο 2
Αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν για τα κρέατα
που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, κατά τη διάρκεια των δέκα
πρώτων ηµερών του τετάρτου τριµήνου του 1999 για συνολική
ποσότητα 5 000 τόνων.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιουλίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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