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VERORDENING (EG) Nr. 378/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor sommige producten
van de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

overschrijden; dat derhalve is besloten alle sinds 24
februari 1997 ingediende uitvoercertificaataanvragen voor
die producten af te wijzen,

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd

bij Verordening (EG) nr. 2222/96 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie
van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rund
vlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.

2377/80 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
266/97 (4), inzonderheid op artikel 10,

Overwegende dat de aanvragen voor vaststelling vooraf

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1445/95 worden de gedurende het tijdvak van 24 tot
en met 28 februari 1997 ingediende uitvoercertificaataan
vragen met vaststelling vooraf van de restituties voor
producten van de productcodes 1 602 50 39 9705 en
1602 50 80 9705 afgewezen .
Artikel 2

van de restituties voor sommige bereidingen en conserven

betrekking hebben op hoeveelheden die de normale afzet

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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