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I DA I

Nr. L 63/7

De Europæiske Fællesskabers Tidende

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 604/95
af 20 . marts 1995

om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved
afgiftsberegningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager og
for vin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse og ved forordning (EF) nr. 3290/94 (2),
særlig artikel 10, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin (3), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved forordning (EF)
nr. 3290/94, særlig artikel 55, stk. 3, og

(EØF) nr. 426/86 og artikel 55, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 822/87 fastslå forskellen mellem på den ene side
gennemsnittet af de tærskelpriser, der har været gældende
for 1 kg hvidt sukker, i hver måned af det kvartal, for
hvilket forskellen beregnes, og på den anden side
gennemsnittet af cif-priser for 1 kg hvidt sukker, der er
lagt til grund ved fastsættelsen af importafgifterne på
hvidt sukker, og som er beregnet på grundlag af en
periode, som består af de første 1 5 dage af den måned, der
går forud for det kvartal, for hvilket forskellen fastlægges,
og de to umiddelbart forudgående måneder ; ifølge oven
nævnte forordning skal Kommissionen foretage denne
fastlæggelse for hvert kvartal af kalenderåret —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtning :

For at gøre det muligt for medlemsstaterne at fastsætte
størrelsen af den importafgift, der ved indførsel af de
produkter, der er anført i bilag III til forordning (EØF)
nr. 426/86 og i artikel 1 , stk. 2, litra a), i forordning (EØF)
nr. 822/87, og som henhører under KN-kode 2009 60 11 ,
2009 60 71 , 2009 60 79 og 2204 30 99 anvendes på
indholdet af de forskellige tilsatte sukkerarter, bør man i
overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning

Den forskel, som er omtalt i artikel 1 0, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 426/86 og artikel 55, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 822/87, fastsættes til 0,4746 ECU for perioden 1 . april
til 30 . juni 1995.
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 20. marts 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
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