Nr. L 310/64

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3 . 12. 94

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2948/94
af 2. december 1994

om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved
indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

nr. 249/93 (*), og som fastsættes eller beregnes i overens

FÆLLESSKABER HAR —

stemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i nævnte

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om oprettelse af den fælles markedsord
ning for frugt og grønsager ('), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2753/94 (2), særlig
artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2886/94 (3), blev
der indført en udligningsafgift og præferencetoldsatsen
blev suspenderet ved indførsel af friske citroner med
oprindelse i Tyrkiet ;
den aktuelle udvikling af de noteringer, som er konsta
teret for varer med oprindelse i Tyrkiet på de repræsenta
tive markeder, er omtalt i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 21 1 8/74 (4), senest ændret ved forordning (EØF)

forordning, gør det muligt af konstatere, at indgangspri
serne på to på hinanden følgende markedsdage har ligget
på et niveau, der mindst var lig med referenceprisen ; de i
artikel 26, stk. 1 , andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
1035/72 fastsatte betingelser for ophævelse af udlignings

afgiften ved indførsel af disse varer med oprindelse i
Tyrkiet er derfor opfyldt —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2886/94 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. december 1994.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN
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