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VERORDENING (EEG) Nr. 2732/88 VAN DE COMMISSIE
van 31 augustus 1988

tot vaststelling van de bij invoer van krenten en rozijnen toe te passen monetaire
coëfficiënt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector van op basis van
groenten en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2247/88 (2), en met
name op artikel 9, lid 6,

Overwegende dat de in het verkoopseizoen 1988/ 1989
voor krenten en rozijnen toe te passen minimumprijs bij
invoer, alsmede de bij . niet inachtneming van die prijs toe
te passen compenserende heffingen, zijn vastgesteld bij
Verordening (EEG) nr. 2303/88 van de Commissie (4) ; dat
de in bijlage II bij die verordening aangegeven invoer
prijzen worden berekend als specifieke percentages van de
minimumprijs bij invoer ; dat de monetaire coëfficiënt

bijgevolg zowel op de minimumprijzen bij invoer als op
de invoerprijzen van toepassing is,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2237/85 van de
Commissie van 30 juli 1985 tot vaststelling van uitvoe
ringsbepalingen voor de toepassing van het stelsel van
minimumprijzen bij invoer van krenten en rozijnen (3), en
met name op artikel 4,

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2237/85 is bepaald dat, indien het werkelijke
monetaire verschil tussen de landbouwomrekeningskoers
voor de valuta van een Lid-Staat en de spilkoers, of voor
zover toepasselijk de marktkoers, gelijk is aan of groter is
dan 2,5 punten, de Commissie een monetaire coëfficiënt
vaststelt die overeenkomt met het werkelijke monetaire
verschil ;

Overwegende dat in artikel 4, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2237/85 is bepaald dat de monetaire coëfficiënt
wordt vastgesteld vóór het begin van het verkoopseizoen
en vervolgens op de eerste maandag van de maanden
november, januari, maart, mei en juli ;

VASTGESTELD :

Artikel 1

Wanneer de minimumprijs bij invoer en de invoerprijs,
zoals aangegeven in de bijlagen I en II bij Verordening
(EEG) nr. 2303/88 , in één van de volgende nationale

valuta's zijn omgerekend tegen de laridbouwomrekenings
koers, wordt het bij de omrekening verkregen bedrag
vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënt :
voor de Griekse drachme :

voor het pond sterling :
voor de Franse frank :

voor het Ierse pond :
voor de Italiaanse lire :

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1988 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 augustus 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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