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Nr. L 265/5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2630/92

af 10. september 1992

om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter
for andre produkter fra olivenoliesektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

sionen at anvende licitationsproceduren for fastsættelsen
af importafgifter for olivenolie ;

i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2751 /78 af
23. november 1978 om almindelige regler for fastsættelse
af importafgiften for olivenolie ved licitation (13) er det
fastsat, at minimumsafgiften skal fastsættes for hvert af de
pågældende produkter på grundlag af en undersøgelse af

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2046/92 (2), særlig artikel 16, stk. 2,

situationen, dels på verdensmarkedet og dels på Fælles
skabets marked, samt de afgiftssatser tilbudsgiverne har

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1514/76
af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie med oprindelse
i Algeriet (3), senest ændret ved forordning (EØF)

ved opkrævelsen af afgiften skal der tages hensyn til
bestemmelserne i aftalerne mellem Fællesskabet og visse
tredjelande ; således skal afgiften for disse lande fastsættes
på grundlag af den afgift, der skal opkræves ved indførsel
fra andre tredjelande ;

nr. 1900/92 (4), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1521 /76
af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie med oprindelse
i Marokko (5), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1901 /92 (6), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1508/76
af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie med oprindelse
i Tunesien f), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 413/86 (8), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 80/77
af 17. maj 1977 om indførsel til Fællesskabet af visse
landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (9), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1902/92 (l0), særlig

anført :

ifølge artikel 101 , stk. 1 , i Rådets afgørelse 91 /482/EØF af
25. juli 1991 om de oversøiske landes og territories associ
ering med det Europæiske Økonomiske Fællesskab (l4)
opkræves der ingen afgifter ved import af produkter med
oprindelse i de oversøiske lande og territorier ; dog
opkræves der ifølge artikel 101 , stk. 4, i ovennævnte afgø
relse et særligt beløb ved import af visse produkter med
oprindelse i de oversøiske lande og territorier for at
undgå, at produkter med oprindelse i disse lande
behandles gunstigere end tilsvarende produkter, der
importeres fra Spanien og Portugal til Fællesskabet i dets
sammensætning pr. 31 . december 1985 ;

artikel 10, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 620/77
af 18. juli 1977 om indførsel af olivenolie fra Libanon ("),
og

gennemførelsen af ovennævnte bestemmelser for de

afgiftssatser, tilbudsgiverne har anført den 7. og
8 . september 1992 indebærer, at minimumsimportafgif
terne fastsættes som anført i bilag I til denne forordning ;

ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 3131 /78 (u), ændret ved akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, besluttede Kommis

') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
2) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 1 .
3) EFT nr. L 169 af 28. 6. 1976, s. 24.
4) EFT nr. L 192 af 11 . 7. 1992, s. 1 .
*) EFT nr. L 169 af 28 . 6. 1976, s. 43.
6) EFT nr. L 192 af 11 . 7. 1992, s. 2.
0 EFT nr. L 169 af 28 . 6. 1976, s. 9.
8) EFT nr. L 48 af 26. 2. 1986, s. 1 .
') EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10.
10) EFT nr. L 192 af 11 . 7. 1992, s. 3.
") EFT nr. L 181 af 21 . 7. 1977, s. 4.
12) EFT nr. L 370 af 30. 12. 1978, s. 60.

afgiften, der skal opkræves ved indførsel af oliven henhø
rende under KN-kode 0709 90 39 og 0711 20 90 samt
produkter henhørende under KN-kode 1522 00 31 ,
1522 00 39 og 2306 90 19, skal beregnes ud fra den mini
mumsimportafgift, der gælder for den mængde olivenolie,
disse produkter indeholder ; dog kan afgiften for oliven
olie ikke ligge under et forud fastsat beløb svarende til
8 % af værdien af det indførte produkt ; disse bestem
melser medfører, at afgifterne fastsættes som anført i bilag
II til nærværende forordning —
( 13) EFT nr. L 331 af 28 . 11 . 1978, s. 6.
(14) EFT nr. L 263 af 19. 9. 1991 , s. 1 .
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Artikel 2

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Afgifterne for indførsel af andre produkter fra oliven
Artikel 1

oliesektoren er fastsat i bilag II.
Artikel 3

Minimumsimportafgifterne for olivenolie er fastsat i
bilag I.

Denne forordning træder i kraft den 1 1 . september 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . september 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

Minimumsimportafgifter i olivenoliesektoren (')
(ECU / 100 kg)
KN-kode

Tredjelande

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

76,00 (2)
76,00 (2)
88,00 (3)
77,00 (2)
1 22,00 (4)

(') Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 9 1 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT. Dog skal der i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i nævnte afgørelse opkræves et beløb svarende til
det beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3148/91 .
(2) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne KN-kode, som helt og holdent er fremstillet i et af
nedennævnte lande og transporteret direkte fra disse lande til Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal
opkræves, med :
a) Libanon : 0,60 ECU/ 100 kg
b) Tunesien : 12,69 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den eksportaf

gift, der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling mi dog ikke overskride den gældende afgift
c) Tyrkiet : 22,36 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den eksportafgift,
der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride den gældende afgift
d) Algeriet og Marokko : 24,78 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den
eksportafgift, der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride den gældende afgift.
(3) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne KN-kode :
a) som helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra disse lande til
Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 3,86 ECU/ 100 kg
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
den afgift, der skal opkræves, med 3,09 ECU/ 100 kg.
(4) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne KN-kode :
a) som helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra disse lande til
Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 7,25 ECU/ 100 kg
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
den afgift, der skal opkræves, med 5,80 ECU/ 100 kg.

BILAG II

Importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren (')
(ECU/ 100 kg)
KN-kode

Tredjelande

0709 90 39

16,72

071 1 20 90

16,72

1522 00 31

38,00

1522 00 39

60,80

2306 90 19

6,16

(') Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT. Dog skal der i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i nævnte afgørelse opkræves et beløb svarende til
det beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3148/91 .

