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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 660/95
af 28 . marts 1995

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev
indgivet i marts 1995 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i
forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har
indgået med Rumænien og Bulgarien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1559/94 (') om gennemførelsesbestemmelser for anven
delse i æg- og fjerkrækødssektoren af den ordning, der er
fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med

Bulgarien på den ene side og Rumænien på den anden
side, senest ændret ved forordning (EF) nr. 481 /95 (2), især
artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning :
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
andet kvartal af 1995 vedrører for visse produkters
vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med

de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes
fuldt ud ; for andre produkter overstiger de de disponible
mængder og skal derfor nedsættes med en fast procentsats
for at sikre en rimelig fordeling —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ansøgninger om importlicenser for perioden 1 . april til
30. juni 1995, der er indgivet i henhold til forordning (EF)
nr. 1559/94, imødekommes som anført i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 1 . 7. 1994, s. 62.
0 EFT nr. L 49 af 4. 3. 1995, s. 22.
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Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicenser for perioden
fra 1 , april til 30. juni 1995

37

19,04

38

100,00
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—
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—
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