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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 241 / 117

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2732/88

V

af 31 . august 1988

om fastsættelse af den monetære koefficient for indførsel af tørrede1 druer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2247/88 (2), særlig

i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2303/88 (*) fast
sættes minimumsimportprisen for tørrede druer i produk
tionsåret 1988/89 og den udligningsafgift, der skal
opkræves, hvis den pågældende pris ikke overholdes ; de i

bilag II til nævnte forordning anførte importpriser

beregnes som specifikke procentsatser af minimumsim

portprisen ; som følge heraf bør den monetære koefficient

anvendes på såvel minimumsimportpriserne som import
priserne —

artikel 9, stk. 6,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

nr. 2237/85 af 30. juli 1985 om gennemførelsesbestem

melserne til ordningen med minimumsimportpriser for
tørrede druer (3), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

De beløb, der fremkommer ved omregning af de i bilag I

I artikel 4, stk. 1 , forordning (EØF) nr. 2237/85

og II til forordning (EØF) nr. 2303/88 anførte minimums
importpriser og importpriser til en af nedennævnte natio

koefficient svarende til den faktiske monetære afvigelse

sektoren, multipliceres med følgende koefficient :

medlemsstats valuta og centralkursen eller eventuelt

— for den græske drakme :
— for pund sterling :

bestemmes det, at Kommissionen fastsætter en monetær

mellem omregningskursen i landbrugssektoren for en

markedskursen, hvis denne afvigelse er på 2,5 procent

points og derover ;

i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2237/85

nale valutaer yed hjælp af omregningskursen i landbrugs

— for den franske franc :

— for det irske pund :
— for den italienske lire :

bestemmes det, at den monetære koefficient skal fast

sættes inden produktionsårets begyndelse og derefter den

første mandag i månederne november, januar, marts, maj

og juli ;

1,261 ,
1,122,
1.050,
1.051 ,
1,060 .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . september 1988.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver

medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . august 1988 .
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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