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VERORDENING (EG) Nr. 660/95 VAN DE COMMISSIE
van 28 maart 1995

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen
om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en
pluimvee, die in maart 1995 worden ingediend op grond van de regeling die is
vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten met Bulgarije
en Roemenië

schreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het
oog op een billijke verdeling, met een vast percentage

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1559/94 van de Commis
sie (') tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in
de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling
waarin is voorzien bij de Overeenkomsten tussen, ener
zijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk,
Bulgarije en Roemenië, laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 481 /95 (2), en met name op artikel 4, lid 5,

verminderd moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat voor een aantal produkten de in de

Op grond van Verordening (EG) nr. 1559/94 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1
april tot en met 30 juni 1995 worden ingewilligd voor het

invoercertificaten voor het tweede kwartaal van

in de bijlage aangegeven percentage.

1995

aangevraagde hoeveelheden niet groter zijn dan de
beschikbare hoeveelheden en derhalve volledig ingewil
ligd kunnen worden, terwijl voor een aantal andere
produkten de beschikbare hoeveelheden worden over

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1995.

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

Gedaan te Brussel, 28 maart 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 166 van 1 . 7. 1994, blz. 62.
0 PB nr. L 49 van 4. 3. 1995, blz. 22.
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BIJLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 1995
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