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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 406/95
av den 27 februari 1995

om ändring av förordning (EG) nr 1431/94 om föreskrifter för tillämpningen
inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 774/94
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 774/94 av
den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa
gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött,
fjäderfäkött vete och blandsäd samt kli och andra restpro
dukter ('), särskilt artikel 7 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för fjäderfäkött (2), senast ändrad

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige, särskilt artikel 15 i denna, och
med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EG) nr 1431 /94 (3), senast
ändrad genom förordning nr 2389/94 (4), fastställs före
skrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av det
importsystem som föreskrivs i förordning (EG) nr 774/94.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1431 /94 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 3 a skall ersättas med följande:

"a) De som söker importlicenser måste* vara fysiska
eller juridiska personer som när ansökningarna ges
in för de behöriga myndigheterna i medlemssta
terna på ett tillfredsställande sätt kan bevisa att de
har importerat minst 50 ton (produktvikt) eller
exporterat minst 500 ton (produktvikt) av de
produkter som omfattas av KN-nummer 0207,
1602 31 eller 1602 39 under de två kalenderår som

föregår det år under vilket ansökan ges in. Detalj
handlare eller restauratörer som säljer sina
produkter till slutkonsumenter är dock undantagna
från att utnyttja detta system."

För att förhindra spekulation och göra det möjligt för
aktörerna att dra tillbaka sina licensansökningar måste
villkoren för tillträde till systemet ändras.

2. Artikel 4, stycke 4.3 upphävt.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött
och ägg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1995.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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