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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 604/95 ,
annettu 20 päivänä maaliskuuta 1995,
hedelmä- ja vihannesjalostealan ja viinialan tuontimaksun laskemisessa sovellet
tavan valkoisen sokerin hinnanerotuksen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 24 päivänä helmikuuta 1986
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 426/86 ('), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liittymisasiakirjalla ja asetuksella (EY) N:o
3290/94 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16
päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 822/87 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakir
jalla ja asetuksella (EY) Nro 3290/94, ja erityisesti sen 55

tojen keskiarvosta, joka on laskettu sitä vuosineljännestä,
jota varten kyseinen erotus on vahvistettu, edeltävän
kuukauden viidentoista ensimmäisen päivän jakson ja
kahden sitä välittömästi edeltävän kuukauden osalta, jotta
jäsenvaltiot voisivat määrittää asetuksen (ETY) Nro 426/86
liitteessä III sekä asetuksen (ETY) Nro 822/87 1 artiklan 2
kohdan a alakohdassa lueteltujen, CN-koodeihin
2009 60 11 , 2009 60 71 , 2009 60 79 ja 2204 30 99 kuulu
vien tuotteiden tuontiin sovellettavan, erilaisia lisättyjä
sokereita koskevan tuontimaksun määrän; komissio tekee

tämän vahvistuksen kalenterivuoden jokaista vuosineljän
nestä varten edellä mainittujen asetusten nojalla,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 426/86 10 artiklan 3 kohdan sekä
asetuksen (ETY) Nro 822/87 55 artiklan 2 kohdan mukai
sesti olisi vahvistettava se erotus, joka muodostuu toisaalta
sen vuosineljänneksen, jolle kyseinen erotus on vahvis
tettu, kunkin kolmen kuukauden osalta säädettyjen,
yhdelle kilogrammalle valkoista sokeria laskettujen
kynnyshintojen keskiarvosta ja toisaalta valkoiseen soke
riin sovellettavien maksujen vahvistamisessa käytetystä,
yhdelle kilogrammalle valkoista sokeria lasketusta cif-hin

1 artikla

Vahvistetaan asetuksen (ETY) Nro 426/86 10 artiklan 3
kohdassa ja asetuksen (ETY) Nro 822/87 55 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun erotuksen määrä 0,4746 ecuksi 1

päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1995 väliseksi
ajaksi.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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