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VERORDENING (EG) Nr. 604/95 VAN DE COMMISSIE
van 20 maart 1995

tot vaststelling van het prijsverschil voor witte suiker dat wordt toegepast bij de
berekening van de heffing in de sector van op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten en in de wijnsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde

ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden
en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op
artikel 10, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de wijnsector (3), laatstelijk gewijzigd
bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94, en met
name op artikel 55, lid 3,
Overwegende dat, ten einde de Lid-Staten in staat te
stellen het bedrag te bepalen van de heffing die bij invoer
van de in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 426/86 en

in artikel 1 , lid 2, onder a), van Verordening (EEG)
nr. 822/87 genoemde produkten van de GN-codes

ning (EEG) nr. 822/87 het verschil moet worden vastge
steld tussen het gemiddelde van de drempelprijzen voor
een kilogram witte suiker voor elk der drie maanden van
het kwartaal waarvoor het verschil wordt vastgesteld en
het gemiddelde van de cif-prijzen voor een kilogram witte
suiker, waarvan wordt uitgegaan bij de vaststelling van de
heffingen voor witte suiker, berekend over een periode
bestaande uit de eerste vijftien dagen van de maand voor
afgaande aan het kwartaal waarvoor het verschil wordt
vastgesteld en de twee onmiddellijk daaraan voorafgaande
maanden ; dat dit verschil krachtens voornoemde verorde

ning door de Commissie voor elk kwartaal van het kalen
derjaar moet worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 426/86
en in artikel 55, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 822/87
bedoelde verschil wordt voor het tijdvak van 1 april tot en
met 30 juni 1995 vastgesteld op 0,4746 ecu.

2009 60 11 , 2009 60 71 , 2009 60 79 en 2204 30 99 uit

hoofde van de aan deze produkten toegevoegde suiker van
toepassing is, overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 426/86 en artikel 55, lid 2, van Verorde

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1995.

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

Gedaan te Brussel, 20 maart 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

O PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(3) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .

