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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 304/95
av den 14 februari 1995

om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn
av vete eller råg
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom Anslut

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige (2), särskilt

avseende flytande valutor fastställs under referensperioden
från och med den 13 februari 1995, användas för att

beräkna avgifterna.

Till följd av att de närmare bestämmelserna i förordning
(EG) nr 3035/94 tillämpas på de av dagens offertpriser
och prisnoteringar som kommissionen känner till, bör de
avgifter som för närvarande är i kraft ändras till de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen.

artiklarna 10.5 och 11.3 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 (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), och
med beaktande av följande:

Importavgifterna för spannmål, finmalet mjöl av vete och
råg samt krossgryn och grovt mjöl av vete fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 3035/94 Q och i de
påföljande ändringsförordningarna.
För att systemet med importavgifter skall kunna fungera
normalt, bör den representativa marknadskurs som

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Importavgifterna för de produkter som anges i artikel 1.1
a—c i förordning (EEG) nr 1766/92 skall vara de som
anges i bilagan till den här förordningen.
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
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BILAGA

till

kommissionens förordning av den 14 februari 1995 om fastställande
importavgifterna for spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
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1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
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1008 90 10
1008 90 90
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1103 11 90
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182,16 0
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195,31 H
149,25 0
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(') Då durumvete med ursprung i Marocko transporteras direkt från det landet till gemenskapen, nedsätts avgiften
med 0,7245 ecu/ton.

(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 715/90 tillämpas avgifterna inte på produkter med ursprung i AVS-stater
som importeras direkt till de franska utomeuropeiska departementen.
(3) Då majs med ursprung i AVS-statema importeras till gemenskapen, nedsätts avgiften med 2,186 ecu/ton.
f) Då hirs och sorghum med ursprung i AVS-staterna importeras till gemenskapen, tas en avgift ut i enlighet med
förordning (EEG) nr 715/90.
(*) Då durumvete och kanariefrö som är producerat i Turkiet transporteras direkt från det landet till gemenskapen,
nedsätts avgiften med 0,7245 ecu/ton.
(6) Den avgift, som tas ut vid import av råg som är producerad i Turkiet, och som transporteras direkt från det
landet till gemenskapen, fastställs i rådets förordning (EEG) nr 1180/77 (EGT nr L 142, 9.6.1977, s. 10), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 1902/92 (EGT nr L 192, 11.7.1992, s. 3), och kommissionens förordning
(EEG) nr 2622/71 (EGT nr L 271 , 10.12.1971 , s. 22), ändrad genom förordning (EEG) nr 560/91 (EGT nr L 62,
8.3.1991 , s. 26).

Q Den avgift som tillämpas på råg skall tas ut vid import av den produkt som omfattas av KN-nr 1008 90 10
(triticale).
(8) Ingen avgift tas ut för produkter med ursprung i ULT i enlighet med artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG.
O Produkter vilka klassificeras enligt detta nummer, som importeras inom ramen för de avtal som slutits mellan
Polen och Ungern och gemenskapen och inom ramen för de interimsavtal som slutits mellan Tjeckien,
Slovakien, Bulgarien och Rumänien och gemenskapen, och för vilka ett certifikat EUR 1 uppvisas, utfärdat
enligt de villkor som föreskrivs i förordning (EG) nr 121 /94 och (EG) nr 335/94, skall omfattas av de avgifter
som anges i bilagorna till nämnda förordningar.
(I0) I enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1180/77 nedsätts denna avgift med 6,569 ecu per ton för produkter
med ursprung i Turkiet.
(") Avgiften för de produkter vilka klassificeras enligt dessa nummer, som fastställs inom ramen för förordning (EG)
nr 774/94, begränsas i enlighet med de villkor som föreskrivs i denna förordning.

