Nr. L 255/91

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 10 . 94

VERORDENING (EG) Nr. 2384/94 VAN DE COMMISSIE
van 30 september 1994

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2164/92 houdende bepalingen ter
uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische
eilanden met melk en zuivelprodukten en tot vaststelling van de voorzienings
balans

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1974/93 van de Commissie (2), en met name op

verstrekken aanvullende gegevens en teneinde te zorgen
voor de continuïteit van de specifieke voorzieningsrege
ling, de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1601 /92
bedoelde balans voor een tot twee maanden beperkte
periode moet worden vastgesteld op basis van de voor het
verkoopseizoen 1993/ 1994 vastgestelde hoeveelheden ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

artikel 3, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1695/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2596/93 (4), met name de bepalingen ter
uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening
van de Canarische eilanden met bepaalde landbouwpro
dukten zijn vastgesteld ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2164/92 van
de Commissie van 30 juli 1992 houdende bepalingen ter
uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening
van de Canarische eilanden met melk en zuivelprodukten
en tot vaststelling van de voorzieningsbalans (*) laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 598/94 (6), de voorzie
ningsbalans voor melk en zuivelprodukten voor de Cana
rische eilanden tot en met 30 september 1994 is vastge
steld ;

Overwegende dat, in afwachting van de uitkomsten van
het onderzoek van de door de bevoegde autoriteiten te

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2164/92 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 1994.

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

Gedaan te Brussel, 30 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN
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BIJLAGE
„BIJLAGE I

Voorzieningsbalans voor melk en zuivelprodukten voor de Canarische eilanden voor de periode
van 1 oktober 1994 tot en met 30 november 1994

(in ton)
GN-code

0401

Omschrijving

Hoeveelheid

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoet

14 166,6

stoffen
0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0405

Boter

3 666,6
583,3

0406
0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27

0406 90 76

Kaas

2 166,6

Melkbereidingen zonder vetstoffen

1 166,6

0406 90 78

0406 90 79
0406 90 81

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

1901 90 90
2106 90 91

Melkbereidingen voor kinderen bevattende geen van melk afkomstige
vetstoffen enz.

133,3"

