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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2184/92

af 30. juli 1992

om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser
indgivet fra 20. til 24. juli 1992 i sektoren for mælk og mejeriprodukter indført til
Spanien fra De Ti
KOMMISSIONEN FOR DB EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

Artikel 1

Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 85, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 606/86 (') om
fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen

af den supplerende mekanisme for samhandelen med
mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 705/92 (2), fastsættes der
vejledende lofter for 1992 for mælk og mejeriprodukter,
ligesom det fastsættes, at disse lofter opdeles ;

der er fra 20. til 24. juli 1992 indgivet SMS
licensansøgninger i De Ti for oste af kategori 5 og 6, der
overstiger det vejledende loft, der er fastsat for august
1992 ;

efter tiltrædelsesaktens artikel 85, stk. 1 , kan Kommis

sionen efter en hasteprocedure træffe de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger, når det vejledende loft nås
eller overskrides ; som en forebyggende foranstaltning bør
der for De Ti under hensyntagen til antallet af de
indgivne ansøgninger, udstedes licenser for en vis
procentsats af de for kategori 5 og 6 ansøgte mængder, og
enhver nyudstedelse af licenser for de pågældende
produkter bør suspenderes —

1 . De i forordning (EØF) nr. 606/86 omhandlede
SMS-licensansøgninger, der er indgivet i De Ti fra 20. til
24. juli 1992 og meddelt Kommissionen for mejeripro
dukter henhørende under :

— kategori 5
vidt angår
— kategori 6
vidt angår

i KN-kode ex 0406, imødekommes for så
11,44%
i KN-kode ex 0406, imødekommes for så
9,17 % .

2. Udstedelse af SMS-licenser i De Ti for produkter
henhørende under kategori 5 og 6 suspenderes midlerti
digt.

3. Med forbehold af endelige foranstaltninger, som
Kommissionen eventuelt ser sig foranlediget til at træffe,
kan der igen indgives ansøgninger om SMS-licenser fra
den 24. august 1992 for alle produkter inden for
rammerne af det vejledende loft fra den 1 . september
1992.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3 . august 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 58 af 1 . 3. 1986, s. 28 .
(2) EFT nr. L 75 af 21 . 3. 1992, s. 29.

