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Nr L 63/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 604/95
av den 20 mars 1995

om fastställande av den skillnad i priserna på vitsocker som används vid
beräkningen av importavgiften för bearbetade produkter av frukt och grönsaker
och för vin

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 426/86 av
den 24 februari 1986 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för bearbetade produkter av frukt
och grönsaker ('), senast ändrad genom Anslutningsakten

för Österrike, Finland och Sverige och genom förordning
(EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 10.4 i denna,

i förordning (EEG) nr 822/87, nödvändigt att fastställa
skillnaden mellan i första hand genomsnittet av tröskel
priserna på 1 kg vitsocker för varje månad i det kvartal för
vilket skillnaden fastställs och i andra hand genomsnittet
av de cif-pris på 1 kg vitsocker som används för att fast
ställa importavgifterna för vitsocker, beräknade för en
period som omfattar de första 15 dagarna i den månad
som föregår det kvartal för vilket skillnaden fastställs och
de två månader som omedelbart föregår den månaden. I
enlighet med ovan nämnda förordningar måste denna
skillnad fastställas av kommissionen för varje kvartal av
kalenderåret.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av
den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen
av marknaden för vin (3), senast ändrad genom Anslut

ningsakten för Österrike, Finlande och Sverige och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

genom förordning (EG) nr 3290/94, särskilt artikel 55.3 i
denna, och

Artikel 1

med beaktande av följande:
För att medlemsstaterna skall kunna fastställa det import
avgiftsbelopp som är tillämpligt på olika sockertillsatser
vid import av de produkter som räknas upp i bilaga 3 till
förordning (EEG) nr 426/86 och de produkter som
omfattas

av

KN-nummer

2009 60 11 ,

2009 60 71 ,

För perioden 1 april—30 juni 1995 skall den skillnad som
avses i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 426/86 och i
artikel 55.2 i förordning (EEG) nr 822/87 fastställas till
0,4746 ecu.
Artikel 2

2009 60 79 och 2204 30 99 och som förtecknas i artikel

1.2 a i förordning (EEG) nr 822/87 är det, i enlighet med
artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 426/86 och artikel 55.2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 mars 1995.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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