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VERORDENING (EG) Nr. 302/95 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1995

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

op de in de bijlage bij deze verordening vermelde

GEMEENSCHAPPEN,

niveaus ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de afwijking waarin is voorzien bij
artikel 1 , tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 3311 /94
van de Raad van 20 december 1994 tot verlenging van de
geldigheidsduur van de bepalingen van het op 31
december 1994 geldende agromonetaire stelsel met één

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit ('), en met
name op artikel 4, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

maand en tot vaststelling van de landbouwomrekenings
koersen voor de nieuwe Lid-Staten (4) moet worden toege
past,

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (3), en
met name op artikel 3, lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en
de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror
dening.

vaststelt ;

Overwegende dat, op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 februari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 februari 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(3) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

(4) PB nr. L 350 van 31 . 12. 1994, blz. 1 .

Nr. L 35/ 14

| NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

15 . 2 . y5

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 februari 1995 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

Code derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 15

204

49,1

212

88,8

624

97,3

999

78,4

053

166,9

068

147,1

204

142,6

0707 00 10

0709 90 73

624

207,3

999

166,0

204

96,0

624

196,3

999

146,2

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 3079/94 van de Commissie (PB nr. L 325 van 17. 12.
1994, blz. 17). De code „999" staat voor „andere oorsprong".

