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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 770/88
af 24. marts 1988

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3989/
87 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

korrektionsfaktor,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold til
de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt
på grundlag af ovennævnte koefficient ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 23. marts
1988 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

ovennævnte justeringsfaktor anvendes på alle dementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

efficienterne ;

brugspolitiks rammer (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 636/87 (4), særlig artikel 3,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

'

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel, af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 4047/87 0 og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 %, anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

ning (EØF) nr. 4047/87 på de tilbudspriser og de dagsno
teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne , for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fastsattes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. marts 1988.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 1988.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN
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BILAG

til Kommissionens forordning af 24. marts 1988 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

Afgifterne
KN-kode

Portugal
0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

1008 30 00

12,29
12,29
68,97
68,97
7,92
7,92
47,51
41,19
41,19
97,72
. 97,72
12,29
12,29
35,81
41,19
41,19
41,19

1008 90 10

0

1008 90 90

41,19
25,17
82,12
119,84
25,25

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

. Tredjelande
171,82
171,82

257,81 (')0
257,81 00
186,93
186,93 »

165,83 0
172^.6
172,26
146,92
146,92

171,8200
171,8200
179,41 0
97,37

143,37 0
59,81 0
0
59,81
276,47
247,01
413,28
296,66

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.

(*) I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 486/85 opkræves ingen importafgift ved indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika,
Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske •
departementer.

(*) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU
pr. ton.

(*) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med
50 % .

O For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette til Fællesskabet,
nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.

(*) Den importafgift, der skal opkræves for rug, dér er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og Kommissionens forordning (EØF) nr.
2622/71 .

JT) Ved import af det under pos. 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for rug.

