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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 660/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Μαρτίου 1995
για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνει αποδεκτή η αίτηση που
υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 1995 για άδειες εισαγωγείς αυγών και κρέατος πουλερικών
βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συμφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα
με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

διαθέσιμες ποσότητες και πρέπει συνεπώς να μειωθούν
κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης
κατανομής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1559/94 της Επιτροπής (') περί
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή, στους τομείς του
κρέατος πουλερικών και αυγών, του καθεστώτος που
προβλέπεται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας,
αφενός, και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αφετέρου,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ)
αριθ. 481 /95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ότι οι αιτήσεις χορηγήσεως αδειών εισαγωγής που υποβλή
θηκαν για το δεύτερο τρίμηνο του 1995, αφορούν για
ορισμένα προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαμηλότερες από τις
διαθέσιμες ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιη
θούν πλήρως και για άλλα προϊόντα, ανώτερες από τις

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλονται για την
περίοδο από 1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 1995, βάσει
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1559/94, θα γίνουν αποδεκτές
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 28 Μαρτίου 1995 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 166 της 1 . 7. 1994, σ. 62.
(2) ΕΕ αριθ. L 49 της 4. 3 . 1995, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας
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Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών αιτήσεων
για άδειες εισαγωγής για την περίοδο από
1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 1995
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—
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—
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