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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3198/88
af 18 . oktober 1988

om fastsættelse af referenceprisen for mandariner (herunder tangeriner og satsu

mas), wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, bortset fra
clementiner, for høståret 1988/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

riner, satsumas, tangeriner og andre lignende krydsninger
af citrusfrugter, bortset fra clementiner, på samme niveau
som i det foregående høstår, tilpasset med et beløb
svarende til forskellen mellem dels det beløb, der følger af

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,

anvendelsen af procentsatserne for forhøjelse af basis- og

opkøbspriserne på disse referencepriser i forhold til det
foregående høstår, og dels beløbet svarende til forhøjelsen
af de udligningstilskud, der er fastsat ved Rådets forord
ning (EØF) nr. 2511 /69 af 9. december 1969 om særlige
foranstaltninger til forbedring af produktion og afsætning
af citrusfrugter produceret i Fællesskabet (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3130/86 (4);

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt

og grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2238/88 (2), særlig artikel 27, stk. 1 , og

i henhold til Tiltrædelsesaktens artikel 140, stk. 2, og
artikel 272, stk. 3, anvendes kurserne på spanske og portu

gisiske produkter ikke med henblik på beregning af refe
rencepriserne i første fase, for så vidt angår Spanien, og i
første etape, for så vidt angår Portugal ;

ud fra følgende betragtninger :

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
I henhold til artikel 23, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1035/72 fastsættes der hvert år før høstårets begyndelse

ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grønsager —

referencepriser, der gælder for hele Fællesskabet ;

på grund af betydningen af mandarinproduktionen inden

for Fællesskabet er det nødvendigt at fastsætte en referen

cepris for dette produkt, som ligeledes gælder for tangeri
ner, satsumas, wilkings og andre lignende krydsninger af

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

citrusfrugter, bortset fra clementiner ;

afsætningen af mandariner, der er høstet i løbet af et

Artikel 1

bestemt høstår, fordeler sig over perioden fra oktober til

den 15. maj det følgende år ; de mængder, der bringes på
markedet i oktober samt fra den 1 . marts til den 15. maj

det følgende år, udgør kun en ringe andel af de mængder,
der afsættes i løbet af hele høståret ; der bør derfor kun

fastsættes referencepriser for perioden fra den 1 .
november indtil udgangen af februar det følgende år ;

For høståret 1988/89 fastsættes referenceprisen for

mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings
og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske,

bortset fra clementiner (KN-kode 0805 20 30, 50, 70, 90),
udtrykt i ECU/100 kg netto, således for produkter i kvali
tetsklåsse I, alle størrelser, i pakninger : fra den 1 .
november 1988 til den 28 . februar 1989 : 27,51 .

fastsættelse af en referencepris på et enhedsbeløb for hele

høståret synes at være den mest hensigtsmæssige løsning
under hensyntagen til de særlige forhold på fællesskabs
markedet for det pågældende produkt ;

Artikel 2

ifølge artikel 23, stk. 2, andet afsnit, litra a), i forordning
(EØF) nr. 1035/72 fastsættes referencepriserne for manda

Denne forordning træder i kraft den 1 . november 1988.

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(*) EFT nr. L 198 af 26. 7. 1988, s. 1 .

(3) EFT nr. L 318 af 18. 12. 1969, s. 1 .
(4) EFT nr. L 292 af 16. 10. 1986, s. 5.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . oktober 1988.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN
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