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Nr. L 203/57

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2250/90
af 31. juli 1990
om fastsættelse af minimumsimportprisen for tørrede druer i produktionsåret
1990/91 og af den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis denne pris ikke
overholdes

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 (l),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1202/90 (2), særlig
artikel 9, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 794/90 af 29.
marts 1990 om fastsættelse af nedsættelseskoefficienten

for landbrugspriser for produktionsåret 1990/91 som følge
af den monetære justering den 5. januar 1990 og om
ændring af de priser og beløb, der er fastsat i ecu for
samme produktionsår (4), er der fastsat en liste over de
priser og beløb, for hvilke koefficienten 1,001712

anvendes i forbindelse med ordningen for automatisk
afvikling af de negative montære afvigelser ; ved de priser
og beløb, som Kommissionen fastsætter i ecu for produk
tionsåret 1990/91 , skal der tages hensyn til den heraf
følgende nedsættelse ;

I henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
426/86 beregnes minimumsimportprisen for tørrede druer
under hensyntagen til :
— prisen franko grænse ved indførsel til Fællesskabet
— priserne på verdensmarkedet
— situationen på Fællesskabets interne marked
— udviklingen i samhandelen med tredjelande ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grønsager —

i henhold til artikel 2, stk. 1 , i Rådets forordning (EØF)
nr. 2089/85 af 23. juli 1985 om fastsættelse af almindelige
regler for systemet med minimumsimportpriser for
tørrede druer (3) fastsættes udligningsafgifterne i forhold til
en skala af importpriser ; den maksimale udligningsafgift
bestemmes på grundlag af de mest fordelagtige priser, der
for signifikante mængder anvendes på verdensmarkedet af
de mest repræsentative tredjelande ;

1 . Minimumsimportpriserne for tørrede druer i
produktionsåret 1990/91 fastsættes som anført i bilag I.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

2. Den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis den i
stk. 1 omhandlede minimumsimportpris ikke overholdes,
fastsættes som anført i bilag II.
Artikel 2

der bør fastsættes en minimumsimportpris for korender
og andre tørrede druer ;

Denne forordning træder i kraft den 1 . september 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 119 af 11 . 5. 1990, s. 66.
O EFT nr. L 197 af 27. 7. 1985, s. 10.

(4) EFT nr. L 83 af 30. 3 . 1990 , s. 102.
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BILAG I

Minimumsimportpriser
(ECU/ton)
KN
kode

Minimums

Varebeskrivelse

importpriser

— Tørrede druer :

0806 20

— — I pakninger af nettovægt 2 kg og derunder :
—
Korender
— — — Sultanas
— — — Andre varer

0806 20 1 1
0806 20 12
0806 20 18

956,72
1 000,88
1 000,88

— — I andre tilfælde :
— — — Korender
— — — Sultanas
— — — Andre varer

0806 20 91
0806 20 92

0806 20 98

854,39
893,83
893,83

BILAG II

Udligningsafgi(ter
1.

Korender henhørende under KN-kode 0806 20 11

(ECU/ton)

Anvendt importpris

2.

mindre end

men ikke mindre end

956,72
947,16
928,02
899,32
870,62

947,16
928,02
899,32
870,62

Udligningsafgift, der skal opkræves
9,56
28,70
57,40
8640
135,98

Korender henhørende under KN-kode 0806 20 91

(ECU/ton)
Anvendt importpris

3.

mindre end

men ikke mindre end

854,39
845,85
828,76
803,13
777,50

845,85
828,76
803,13
777,50

||

Udligningsafgift, der skal opkræves
8,54
25,63
33,65
33,65
33,65

Tørrede druer henhørende under KN-kode 0806 20 12 og 0806 20 18
(ECU/ton)
Anvendt importpris
mindre end

men ikke mindre end

1 000,88
990,88
970,86
940,83
910,81

990,88
970,86
940,83
910,8.1

Udligningsafgift, der skal opkræves
10,00
30,02
60,05
90,07
180,14
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Tørrede druer henhørende under KN-kode 0806 20 92 og 0806 20 98
(ECU/ton)
Anvendt importpris
mindre end

men ikke mindre end

893,83
884,90
867,02
840,21
813,39

884,90
867,02
840,21
813,39

\

Udligningsafgift, der skal opkræves

8,93
26,81
53,62
73,09
73,09

