Nr. L 210/31

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

25 . 7. 92

VERORDENING (EEG) Nr. 2106/92 VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 1992
tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

de gegevens en noteringen waarover de Commissie
beschikt, leidt tot het wijzigen van de heffingen, zoals
aangegeven in de bijlage van deze verordening,

Economische 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 (EEG) nr. 1628/91 (2), inzonderheid op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 12, lid 8 ,

Overwegende dat de invoerheffingen voor bevroren
rundvlees vastgesteld zijn bij Verordening (EEG)
nr. 1638/92 van de Commissie (3) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1638/92 neergelegde regelen en bepalingen op

De invoerheffingen voor bevroren rundvlees worden vast
gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus 1 992.

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

Gedaan te Brussel, 24 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 24.
0 PB nr. L 150 van 15. 6. 1991 , blz. 16.
(3) PB nr. L 171 van 26. 6. 1992, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 24 juli 1992 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor bevroren rundvlees (l) (2)
(ecu / 100 kg)
GN-code

Bedrag
— Nettogewicht —

0202 10 00

0202 30 90

184,851 (J)
184,851 (3)
147,881 (3)
231,064 0
277,277 (3)
231,064 O
231,064 (3)
317,944 O

0206 29 91

317,944

0202 20 10

0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50

(') Overeenkomstig de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten
van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die rechtstreeks in de Franse
overzeese departementen worden ingevoerd.
(2) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.
(3) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het

bepaalde in Verordening (EEG) nr. 898/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen.

