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VERORDENING (EEG) Nr. 2250/90 VAN DE COMMISSIE
van 31 juli 1990

tot vaiststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het
verkoopseizoen 1990/1991 en van de compenserende heffing bij niet inachtne
ming van deze prijs

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 784/90 van
de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de
coëfficiënt voor de verlaging van de landbouwprijzen voor
het verkoopseizoen 1990/ 1991 naar aanleiding van de
monetaire herschikking van 5 januari 1990 en tot wijzi

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1202/90 (2), en met name op

ging van de voor dat verkoopseizoen in ecu vastgestelde
prijzen en bedragen (4) de lijst is vastgesteld van de prijzen
en bedragen waarop in het kader van de regeling voor de
automatische afbraak van de negatieve monetaire
compenserende bedragen de coëfficiënt 1,001712 moet

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

artikel 9, lid 6,

Overwegende dat in artikel 9, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 426/86 is bepaald -dat de minimumprijs bij
invoer van krenten en rozijnen wordt vastgesteld met
inachtneming van :

—
—
—
—

de
de
de
de

prijs franco grens bij invoer in de Gemeenschap,
wereldmarktprijzen,
situatie op de markt van de Gemeenschap,
ontwikkeling van het handelsverkeer met derde

wórden toegepast ', dat voor de door de Commissie voor
het verkoopseizoen 1990/ 1991 in ecu vast te stellen

prijzen en bedragen rekening moet worden gehouden met
de daaruit voortvloeiende verlaging ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

landen ;

Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2089/85 van de Raad van 23 juli 1985 tot vast
stelling van de algemene voorschriften met betrekking tot
het stelsel van minimumprijzen bij invoer van krenten en
rozijnen (3) is bepaald dat de compenserende heffingen
worden vastgesteld aan de hand van een invoerprijsschaal ;
dat dé maximale compenserende heffing wordt vastgesteld
op basis van de gunstigste prijzen die door de meest
representatieve derde landen voor aanzienlijke hoeveel
heden op de wereldmarkt worden toegepast ; dat voor
krenten en rozijnen een minimumprijs bij invoer moet
worden vastgesteld ;

Artikel 1

1 . De minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen
voor het verkoopseizoen 1990/ 1991 wordt vastgesteld
zoals aangegeven in bijlage I.
2. De compenserende heffing bij niet inachtneming
van de in lid 1 bedoelde minimumprijs bij invoer is vast
gesteld in bijlage IL
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1990.

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

.

Gedaan te Brussel, 31 juli 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 119 van 11 . 5. 1990, blz. 66.
(3) PB nr. L 197 van 27. 7. 1985, blz. 10.

f) PB nr. L 83 van 30 . 3. 1990, blz. 102.
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BIJLAGE I
Minimumprijzen bij invoer
(in ecu/ton)

Minimumprijzen
bij invoer

Omschrijving

GN-code

0806 20

— Rozijnen en krenten :
— — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van 2 kg of minder :

0806 20 11
0806 20 12
0806 20 18

— — — krenten

I

956,72
1 000,88
1 000,88

— — — sultana's

— — 7-, andere rozijnen

l

— — andere :

854,39
893,83
893,83

— krenten

0806 20 91
0806 2092
0806 20 98

— . — — sultana's

— — — andere rozijnen

BIJLAGE II
Compenserende heffingen
1 . Krenten van GN-code 0806 20 11

(in ecu/ton)
Toegepaste invoerprijs
minder dan

maar niet minder dan

956,72
947,16

947,16
928,02

928,02

899,32

899,32
870,62

870,62

Toe te passen compenserende heffing
9,56
28,70
57,40
86,10
135,98

2. Krenten van GN-code 0806 20 91

(in ecu/ton)

Toegepaste invoerprijs
minder dan

maar niet minder dan

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

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

II

Toe te passen compenserende heffing
8,54
25,63
33,65
33,65
33,65

3. Rozijnen van de GN-codes 0806 20 12 en 0806 20 18
(in ecu/ton)

Toegepaste invoerprijs
minder dan

maar niet minder dan

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

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

\

Toe te passen compenserende heffing
10,00
30,02

60,05
90,07
180,14
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4. Rozijnen van de GN-codes 0806 20 92 en 0806 20 98
(in ecu/ton)
Toegepaste invoerprijs
minder dan

maar niet minder dan

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

884,90
867.02
840,21
813.39

813,39

Toe te passen compenserende heffing
8.93
26.81
53.62
73.09

73,09

