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VERORDENING (EEG) Nr. 2184/92 VAN DE COMMISSIE
van 30 juli 1992
tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode
van 20 tot en met 24 juli 1992 voor Spanje in de Gemeenschap van de Tien
aangevraagde ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

daarna de afgifte van nieuwe certificaten voor die
produkten moet worden geschorst,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 606/86 van
de Commissie ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 705/92 (2), houdende uitvoeringsbepalingen van
de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in
Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de
Gemeenschap van de Tien, voor 1992 de indicatieve
plafonds voor de produkten van de sector melk en zuivel
produkten zijn vastgesteld en een verdeling van deze
plafonds is ingevoerd ;

Overwegende dat de in de periode van 20 tot en met
24 juli 1992 voor kaas van de categorieën 5 en 6 in de
Gemeenschap van de Tien aangevraagde ARH-certificaten

betrekking hebben op een hoeveelheid die groter is dan
het voor de maand augustus 1992 vastgestelde indicatieve

1 . De in Verordening (EEG) nr. 606/86 bedoelde
aanvragen om ARH-certificaten die van 20 tot en met
24 juli 1992 in de Gemeenschap van de Tien zijn inge
diend en aan de Commissie zijn medegedeeld, voor
zuivelprodukten van :
— categorie 5 van GN-code ex 0406, worden ingewilligd
voor 11,44% van de gevraagde hoeveelheid ;
— categorie 6 van GN-code ex 0406, worden ingewilligd
voor 9,17 % van de gevraagde hoeveelheid.
2. De afgifte van ARH-certificaten voor de Gemeen
schap van de Tien voor produkten van de categorieën 5
en 6 wordt voorlopig geschorst.

plafond ;

3.
Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 85,
lid 1 , van de Toetredingsakte volgens een urgentieproce
dure de conservatoire maatregelen kan nemen die nood
zakelijk zijn wanneer de situatie ertoe leidt dat het indica
tieve plafond wordt bereikt of overschreden ; dat derhalve
voor de betrokken produkten en voor de Gemeenschap
van de Tien, bij wijze van conservatoire maatregel, gelet
op de te talrijke aanvragen, de certificaten voor de catego
rieën 5 en 6 slechts voor een bepaald percentage van de
aangevraagde hoeveelheden mogen worden afgegeven en

Onverminderd

definitieve

maatregelen

de

vanaf 24 augustus 1992 voor alle produkten nieuwe
aanvragen om ARH-certificaten worden ingediend voor
het vanaf 1 september 1992 geldende gedeelte van het
indicatief plafond.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus 1992.

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

Gedaan te Brussel, 30 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 58 van 1 . 3. 1986, blz. 28 .
(2) PB nr. L 75 van 21 . 3. 1992, blz. 29 .

die

Commissie eventueel zal moeten vaststellen, kunnen

