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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 349/95
af 21 . februar 1995

om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 1995 for
bestemte oste under den ordning, der er fastsat i interimsaftalerne mellem
Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1588/94 af 30. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser
for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af
den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som
Fællesskabet har indgået med Bulgarien og Rumænien ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 3337/94 (2), særlig
artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning :
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 89/95 (3) blev det
fastsat, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser
indsendt i januar 1995 for nævnte produkter kunne

imødekommes ; licensansøgningerne omfattede mængder,
som var mindre end dem, der var til rådighed ; det bør
derfor for hvert produkt fastsættes, hvilken mængde der er
til rådighed for perioden 1 . april til 30. juni 1995 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den mængde, der i medfør af forordning (EF) nr. 1588/94
er til rådighed for perioden 1 . april til 30. juni 1995, er
anført i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. februar 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . februar 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 167 af 1 . 7. 1994, s. 8.

' 0 EFT nr. L 350 af 31 . 12. 1994, s. 66.
(3) EFT nr. L 15 af 21 . 1 . 1995, s. 1 .
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Samlet mængde, der er til rådighed for perioden fra 1 . april til 30. juni 1995
(tons)
Land

KN-kode og produkt

Rumænien

ex
ex
ex
ex

Bulgarien

ex 0406 90 (2)
ex 0406 90 (3)

(') Fremstillet af komælk.

(2) Saltet hvid ost på basis af komælk.
(3) Kashkaval Vitosha pa basis of komælk.

0406 90
0406 90
0406 90
0406 90

29 (')
86 (')
87 (')
88 (')

Mængde, der er til rådighed
1 291,800

1 913,3

