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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 302/95
av den 14 februari 1995

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföre
skrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
särskilt artikel 4.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (2), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (3), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

denna förordning.

Det är lämpligt att tillämpa den avvikelse som föreskrivs i
artikel 1 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 3311 /94
av den 20 december 1994 om att skjuta upp
tillämpningen äv åtgärderna för den agromonetära
ordning som är i kraft den 31 december 1994 en månad
och att fastställa jordbruksomräkningskursen för de nya
medlemsstaterna (4).
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av följande:
I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uru
guayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen
i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

0) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(3) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .

(4) EGT nr L 350, 31.12.1994, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 februari 1995 om fastställande av schablonvärden
vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ECU per 100 kg)
Kod för tredje land (')

0702 00 15

204

49,1

212

88,8

624

97,3

1
0707 00 10

0709 90 73

\

|

Schablonvärde

KN-nr

vid import

999

78,4

053

166,9

068

147,1

204

142,6

624

207,3

999

166,0

204

96,0

624

196,3

999

146,2

{') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 3079/94 (EGT nr L 325, 17. 12. 1994, s.
17). Koden "999" betecknar "övriga ursprung".

