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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2250/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 1990

που καθορίζει την ελάχιστη τιμή στην εισαγωγή, που εφαρμόζεται στις σταφίδες κατά τη
διάρκεια της περιόδου εμπορίας 1990/91, καθώς και την εξισωτική εισφορά που εισπράττε
ται στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η τιμή αυτή
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης
Φεβρουαρίου 1986 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1202/90 (2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 426/86, η ελάχιστη τιμή στην εισαγωγή για τις
σταφίδες καθορίζεται λαμβάνοντας, κυρίως, υπόψη :
— την τιμή «ελεύθερο στα σύνορα» κατά την εισαγωγή
στην Κοινότητα,
— τις τιμές που εφαρμόζονται στις διεθνείς συναλλαγές,
— την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας,
— την εξέλιξη των συναλλαγών με τις τρίτες χώρες ·
ότι το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2089/85 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1985 που θεσπίζει
τους γενικούς κανόνες του καθεστώτος των ελάχιστων
τιμών στην εισαγωγή για τις σταφίδες (3), προβλέπει ότι η
εξισωτική εισφορά καθορίζεται με αναφορά σε κλίμακα
τιμών εισαγωγής· ότι η μέγιστη εξισωτική εισφορά καθορί
ζεται, βάσει των ευνοϊκότερων τιμών που εφαρμόζονται για
σημαντικές ποσότητες στη διεθνή αγορά από τις πλέον αντι
προσωπευτικές τρίτες χώρες ·
ότι πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιμή στην εισαγωγή για
τις κορινθιακές και τις άλλες σταφίδες ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 784/90 της Επιτροπής της
29ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού του συντελεστή μειώ
σεως των γεωργικών τιμών κατά τη περίοδο εμπορίας
1990/91 λόγω της νομισματικής επανευθυγράμμισης της 5ης
Ιανουαρίου 1990 και περί τροποποίησης των τιμών και των
ποσών που καθορίζονται σε Ecu για την εν λόγω περίοδο (4),
όρισε τον κατάλογο των τιμών και των ποσών που πολλα
πλασιάζονται με τον συντελεστή 1,001712 στα πλαίσια του
καθεστώτος της αυτόματης κατάργησης των αρνητικών
νομισματικών αποκλίσεων · ότι οι τιμές και τα ποσά που
καθορίζονται σε Ecu από την Επιτροπή για την περίοδο
εμπορίας 1990/91 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προκύ
πτουσα μείωση ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1 . H ελάχιστη τιμή στην εισαγωγή, που εφαρμόζεται στις
σταφίδες κατά την περίοδο εμπορίας 1990/91 καθορίζεται
στο παράρτημα I.

2. H εξισωτική εισφορά που εισπράττεται σε περίπτωση
κατά την οποία η ελάχιστη τιμή στην εισαγωγή που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 δεν τηρείται, καθορίζεται στο
παράρτημα II.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 49 της 27. 2. 1986, α 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 119 της 11 . 5 . 1990, σ. 66.
(3) ΕΕ αριθ. L 197 της 27. 7. 1985, σ. 10.

(4) ΕΕ αριθ. L 83 της 30. 3 . 1990, σ. 102.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ελάχιστες τιμές στην εισαγωγή
(Ecu/τόνο)

Κωδικός

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ελάχιστη τιμή
στην εισαγωγή

- Σταφίδες:
Σε άμεση συσκευασία καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή
ίσου προς 2 χιλιόγραμμα :
Κορινθιακές σταφίδες
Σουλτανίνες
Άλλες
'Αλλες
Κορινθιακές σταφίδες
Σουλτανίνες
Αλλες

956,72
1 000,88
1 000,88

ΣΟ

0806 20

0806 20 11
0806 20 12
0806 20 18

0806 2091
0806 20 92
0806 2098

854,39
893,83
893,83

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εξισωτική εισφορά
1 . Κορινθιακές σταφίδες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0806 20 11
(Ecu/τόνο)

Ισχύουσα τιμή εισαγωγής
κατώτερη από

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

αλλά ίση ή ανώτερη από

Εξισωτική εισφορά που πρέπει να εισπραχθεί

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

9,56
28,70
57,40
86,10
135,98

2. Κορινθιακές σταφίδες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0806 20 91
(Ecu/τόνο)

Ισχύουσα τιμή εισαγωγής
κατώτερη από

αλλά ίση ή ανώτερη από

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

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

Εξισωτική εισφορά που πρέπει να εισπραχθεί
8,54
25,63
33,65
33,65
33,65

3. Σταφίδες που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0806 20 12 και 0806 20 18
(Ecu/τόνο)

Ισχύουσα τιμή εισαγωγής
κατώτερη από

αλλά ίση ή ανώτερη από

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

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

Εξισωτική εισφορά που πρέπει να εισπραχθεί

10,00
30,02
60,05
' 90,07
180,14
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4. Σταφίδες που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0806 20 92 και 0806 20 98
(Ecu/τόνο)

Ισχύουσα τιμή εισαγωγής
κατώτερη από

αλλά ίση ή ανώτερη από

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

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

Εξισωτική εισφορά που πρέπει να εισπραχθεί

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

