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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2081 /90

af 20. juli 1990
om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenter for tørrede

blommer, samt af producentstøtten for svesker i produktionsåret 1990/91
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,

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 ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1202/90 (2), særlig
artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :

ikke ydes producentstøtte for svesker fremstillet af tørrede
blommer fra Portugal ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 784/90 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 ^, 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 monetære 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 ;

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

Rådets forordning (EØF) nr. 1206/90 (3) indeholder de
almindelige bestemmelser for producentstøtteordningen i
sektoren for forarbejdede frugter og grønsager ;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

i henhold til artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
426/86 fastsættes den minimumspris, der skal betales
producenten, på grundlag af størrelsen af den minimums
pris, der gjaldt i det foregående produktionsår,
udviklingen i basispriserne i sektoren for frugt og grøn
sager og nødvendigheden af at sikre normal afsætning af
det friske produkt til de forskellige anvendelsesformål,
herunder forsyning af forarbejdningsindustrien ;

Artikel 1

I produktionsåret 1990/91 fastsættes :
a) den i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 426/86 nævnte
minimumspris, der skal betales producenten for
tørrede enteblommer, og

artikel 5 i forordning (EØF) nr. 426/86 indeholder
kriterierne for fastsættelse af producentstøtten ; der tages
især hensyn til støtten for det foregående produktionsår
justeret efter ændringer i den minimumspris, der skal
betales producenten, og forskellen mellem råvareprisen i
Fællesskabet og råvareprisen i de vigtigste konkurrerende
tredjelande ;

b) den i artikel 5 i samme forordning omhandlede produ

den minimumspris, der skal betales producenter i
Spanien, og producentstøtten for de færdige produkter

Såfremt forarbejdning ikke finder sted i den medlemsstat,
hvor produkterne blev dyrket, fører denne medlemsstat
over for den medlemsstat, som udbetaler producentstøt
ten, bevis for, at producenten har modtaget minimums

fastsættes i henhold til tiltrædelsesaktens artikel 118 ; den

repræsentative periode for bestemmelse af minimums
prisen er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 461 /86 af
25. februar 1986 om fastsættelse af regler for producent
støtteordningen for forarbejdede frugter og grønsager som
følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse (4) ; efter artikel
1 , stk. 2, i samme forordning kan der i overgangsperioden
(') EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
0 EFT nr. L 119 af 11 . 5. 1990, s. 66.
O EFT nr. L 119 af 11 . 5. 1990, s. 74.

fa EFT nr. L 53 af 1 . 3. 1986, s. 15.

centstøtte for svesker til konsum

som anført i bilaget.

Artikel 2

prisen.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
O EFT nr. L 83 af 30. 3. 1990, s. 102.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 190/23

Nr. L 190/24

De Europæiske Fællesskabers Tidende

21 . 7. 90

BILAG

Den minimumspris, der skal betales producenten
ECU/ 100 kg netto ab producent
Produkt

Portugal

Spanien

andre
medlemsstater

Svesker af en størrelsesklasse, der tæller

66 frugter pr. 500 g

147,840

—

158,403

Producentstøtte

ECU/100 kg netto for produkter
fremstillet af råvarer dyrket i

Produkt

Spanien

Portugal

52,206

—

andre
medlemsstater

Tørrede enteblommer af størrelsesklasse,

der tæller 66 frugter pr. 500 g

62,240

