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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 302/95 ,

annettu 14 päivänä helmikuuta 1995,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

olisi sovellettava 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa
olevan maatalouden valuuttakurssijärjestelmän sovelta
misen pidentämisestä kuukaudella ja uusien jäsenval
tioiden maatalouden muuntokurssien määrittämisestä 20

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) Nro 3223/94 (') ja erityisesti sen 4 artiklan

päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 331 1 /94 (4) 1 artiklan toisessa kohdassa säädettyä
poikkeusta,

1 kohdan,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3813/92 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 150/95 (3), ja erityisesti sen 3 artiklan

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

3 kohdan,

1 artikla

sekä katsoo, että

asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltä
vien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta,
2 artikla

edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin
teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1995.

tylle tasolle, ja

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
14 päivänä helmikuuta 1995 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

\
0702 00 15

0707 00 10

0709 90 73

Kolmannen maan koodi (')

Tuonnin kiinteä
arvo

204

49,1

212

88,8

624

97,3

999

78,4

053

166,9

068

147,1

204

142,6

624

207,3

999

166,0

204

96,0

624

196,3

999

146,2

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 3079/94 (EYVL N:o L 325, 17.12.1994, s. 17) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi
"999" tarkoittaa "muuta alkuperää".

