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VERORDENING (EG) Nr. 304/95 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1995

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte betreffende de Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden tot de Europese Unie (2), en met
name op artikel 10, lid 5, en artikel 11 , lid 3,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4),

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EG) nr. 3035/94 van de Commissie (*) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 13 februari 1995 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EG) nr. 3035/94 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.
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
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 februari 1995 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

Derde landen (s)

0709 90 60

103,31 (2)(3)
103,31 (2)0
1 1,29 (-) Q n

0712 90 19

1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90
110710 11
1107 10 19
1107 1091
1107 10 99
1107 20 00

95,65

95,65 0 (")
133,84 (*)
102,34

102,34 f)
111,34

103,31 (2) (3)

103,31 (2) M
1 07,74 (4)
45,20 0
45,80 (4) f)
o
0
0
0

182,16 (9)
234,75
60,43
209,19
183,40
140,35

195,31 H
149,25 0
171,77 (10)

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,7245 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese
departementen worden ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 2,186 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
(*) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,7245 ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9.
6. 1977, blz. 10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1902/92 (PB nr. L 192 van 11.7. 1992, blz. 3), en
(EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10 . 12. 1971 , blz. 22), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 560/91 (PB nr. L 62 van 8 . 3. 1991 , blz. 26).
0 Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
(') Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de overeenkomsten die de Gemeenschap
met Polen en Hongarije heeft gesloten, of in het kader van de interimovereenkomsten die de Gemeenschap met
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het bepaalde in de
gewijzigde Verordening (EG) nr. 121 /94 of Verordening (EG) nr. 335/94 afgegeven certificaat EUR 1 wordt
overgelegd, gelden de in de bijlage bij die verordeningen aangegeven heffingen .
(,0) Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1180/77 van de Raad, verminderd met 6,569 ecu/ton
voor de produkten van oorsprong uit Turkije.
(' ') De toe te passen heffing voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van Verordening (EG)
nr. 774/94 wordt beperkt overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige verordening.

