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VERORDENING (EEG) Nr. 3045/91 VAN DE COMMISSIE
van 17 oktober 1991

tot vaststelling van conservatoire maatregelen betreffende de in de week van 7
tot en met 11 oktober 1991 aangevraagde ARH-certificaten voor het handelsver
keer met Spanje in de rundvleessector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 85, lid 1 ,

aanvragen voor levende dieren blijkt dat deze op zo een
grote hoeveelheid betrekking hebben dat de Spaanse
markt daardoor ernstig dreigt te worden verstoord ; dat
bijgevolg als conservatoire maatregel moet worden
bepaald dat slechts tot een percentage van de gevraagde
hoeveelheden voor deze produkten certificaten worden
afgegeven,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3690/90 van
de Commissie van 19 december 1990 houdende vaststel

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

ling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende
regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees
tussen de Gemeenschap in haar samenstelling op 31
december 1985 en Spanje (') met name de indicatieve
plafonds in de rundvleessector en de maximumhoeveel
heden waarvoor ARH-certificaten per kwartaal afgegeven
mogen worden, zijn vastgesteld ;

VASTGESTELD :

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 85, lid
1 , van de Toetredingsakte conservatoire maatregelen kan
nemen die noodzakelijk zijn wanneer uit het onderzoek
naar de ontwikkeling van het intracommunautaire
handelsverkeer blijkt dat de daadwerkelijke of te
verwachten invoer in het lopende verkoopseizoen of een
gedeelte daarvan wezenlijk toeneemt ;
Overwegende dat uit het onderzoek van de in de week
van 7 tot en met 11 oktober 1991 ingediende certificaat

Artikel 1

Voor levende runderen andere dan raszuivere fokdieren

en dieren voor stierengevechten :
1 . worden de aanvragen om ARH-certificaten die in de
week van 7 tot en met 11 oktober 1991 zijn ingediend

en aan de Commissie zijn meegedeeld, voor 6,798 %
aanvaard ;

2. mogen vanaf 28 oktober 1991 opnieuw certificaten
worden ingediend.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 oktober 1991 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 357 van 20. 12. 1990, blz. 27.

