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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1561/1999
av den 16 juli 1999
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under juli månad 1999 om
exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land
får godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1445/95
av den 26 juni 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom
nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr
2377/80 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2648/
98 (2), särskilt artikel 12.8 i denna, och

ordning för det tredje kvartalet 1999. Inga ansökningar
om exportlicenser för nötkött har inkommit.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Inga ansökningar om exportlicens har lämnats in för det tredje
kvartalet 1999 för nötkött, som avses i förordning (EEG) nr
2973/79.
Artikel 2

av följande skäl:
1.

I artikel 12 i förordning (EG) nr 1445/95 fastställs de
bestämmelser som skall gälla för ansökningar om
exportlicenser för de produkter som avses i artikel 1 i
kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2648/98.

2.

I förordning (EEG) nr 2973/79 fastställs de kvantiteter
kött som får exporteras inom ramen för nämnda

I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1445/95 får
licensansökningar för det kött, som avses i artikel 1, lämnas in
under de tio första dagarna av det fjärde kvartalet 1999 för
följande kvantitet: 5 000 ton.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 17 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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