03/25. sēj.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

117

31999R0754

13.4.1999.

L 98/7

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 754/1999
(1999. gada 12. aprīlis),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 293/1999, ar ko nosaka īpašus pasākumus mājputnu gaļas nozarē,
atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 3665/87, Regulas (EEK) Nr. 3719/88 un Regulas (EK) Nr. 1372/95

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK)
Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),
kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK)
Nr. 2916/95 (2), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu, 8. panta
12. punktu un 15. pantu,
tā kā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 293/1999 (3) ievieš īpašus
pasākumus, lai, ievērojot kopš 1998. gada augusta otrās puses
Krievijas tirgū esošās grūtības, noformētu konkrētas eksporta
darbības;
tā kā grūtības Krievijas tirgū joprojām pastāv un tā kā tādējādi
izveidojusies situācija ir nopietni ietekmējusi operatoru iespējas
eksportēt uz šo galamērķi; tā kā šīs postošās sekas ir attiecīgi
jāierobežo, pieņemot īpašus pasākumus, lai atļautu vienlaicīgi
izmantot eksporta licences, kuras piešķirtas par jebkuru no
divām kategorijām;

tā kā, ņemot vērā notikumu attīstību, šai regulai būtu jāstājas
spēkā uzreiz un tā būtu jāpiemēro no 1998. gada
18. novembra;
tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu
gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 293/1999 2. pantu papildina ar šādu daļu:
“Iepriekš minētās eksporta licences drīkst izmantot, nešķirojot 3. un/vai 4. kategorijas produktu eksportu.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 1998. gada 18. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 1999. gada 12. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Franz FISCHLER

(1) OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp.
(2) OV L 305, 19.12.1995., 49. lpp.
(3) OV L 36, 10.2.1999., 12. lpp.

