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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1418 /95 ,
annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995 ,

jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuottajille maksettavan vähimmäis
hinnan ja kuivattujen viikunoiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointi
vuodeksi 1995 / 1996

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
1 artikla

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 komission asetuk

sella (EY) Nro 1032/95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4
kohdan ja 5 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo, että

Markkinointivuodeksi 1995/ 1996 :

a) asetuksen (ETY) N:o 426/86 4 artiklassa tarkoitettu
C-luokkaan kuuluvien jalostamattomien kuivattujen
viikunoiden tuottajille maksettava vähimmäishinta
ia

b) mainitun asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu C-luokkaan
kuuluvien kuivattujen viikunoiden tuotantotuki

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1206/90 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2202/90 (4),
vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan tuotantotukijärjes
telmän yleiset säännöt,

vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä .

asetuksen (ETY) N:o 426/86 4 artiklan 1 kohdan mukaan
tuottajalle maksettava vähimmäishinta määritetään edeltä

Jalostamattomien kuivattujen viikunoiden vähimmäis
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hinnan korotukseksi kunkin kuukauden ensimmäisenä

vänä markkinointivuonna sovellettavan vähimmäishinnan,

päivänä syyskuusta kesäkuuhun ulottuvalla kaudella

hedelmä- ja vihannesalan perushintojen kehityksen ja eri
määräpaikkoihin tarkoitettujen tuoretuotteiden, mukaan
lukien toimitukset jalosteteollisuudelle, tavanomaisen
menekin takaamisen tarpeen perusteella,

vahvistetaan 0,966 ecua C-luokkaan kuuluvien tuotteiden

asetuksen (ETY) N:o 426/86 4 artiklan 2 kohdassa sääde
tään, että jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuotta
jille maksettavaa vähimmäishintaa korotetaan kuukausit
tain markkinointivuoteen kuuluvan määritellyn jakson

sataa kilogrammaa kohden .
Muiden luokkien osalta tämä summa kerrotaan komission

asetuksen (ETY) N:o 1709/84 (*), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2322/89 (6),
liitteessä I ilmoitetulla vähimmäishintaan sovellettavalla
kertoimella .

aikana varastointikustannuksia vastaavalla määrällä; tämän
määrän vahvistamisessa olisi otettava huomioon varas
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toinnin tekniset kustannukset ja korkokustannukset,

asetuksen (ETY) N:o 426/86 5 artiklassa esitetään tuotan
totuen vahvistamiseen liittyvät perusteet; olisi otettava
huomioon erityisesti edeltävän markkinointivuoden tuki
tarkistettuna tuottajille maksettavan vähimmäishinnan
kehityksen sekä yhteisössä käytettävän raaka-aineen ja
tärkeimpien kilpailevien kolmansien maiden raaka-aineen
hinnan erotuksen huomioon ottamiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja
vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukai

Jos tuote jalostetaan sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa se
on viljelty, kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tuotanto
tukea maksavalle jäsenvaltiolle todiste siitä, että tuottajalle
maksettava vähimmäishinta on maksettu .
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Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

set,

(') EYVL N:o L 49, 27.2.1986, s. 1

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995.

2 EYVL N:o L 105, 9.5.1995, s. 3

(3) EYVL N:o L 119, 11.5.1990, s. 74
4 EYVL N:o L 201 , 31.7.1990, s . 4
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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Tuottajille maksettava vähimmäishinta

ecua/100 nettokg,

Tuote

tuottajalta lähtiessä

C-luokkaan kuuluvat jalostamattomat kuivatut viikunat

80,496

Tuotantotuki

Tuote

C-luokkaan kuuluvat kuivatut viikunat

ecua/100 nettokg

33,552

