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De Europæiske Fællesskabers Tidende

28 . 6. 89

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1870/89
af 27. juni 1989
om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af auberginer med oprindelse i

Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

stemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i nævnte

FÆLLESSKABER HAR —

forordning, gør det muligt at konstatere, at indgangspri

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om oprettelse af den fælles markedsord
ning for frugt og grønsager ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 11 19/89 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet
afsnit, og

ud fra følgende betragtninger :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1799/89 af 22. juni
1989 0 har indført en udligningsafgift ved indførsel af
auberginer med oprindelse i Spanien (med undtagelse af
De kanariske Øer);
den aktuelle udvikling af de noteringer, som er konsta
teret for de pågældende varer med oprindelse i Spanien
(med undtagelse af De Kanariske Øer) på de repræsenta
tive markeder, der er omtalt i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 21 i 8/74 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3811 /85 (*), og som fastsættes eller beregnes i overens

serne på to på hinanden følgende markedsdage har Tigget
på et niveau, der mindst var lig med referenceprisen ; de i
artikel 26, stk. 1 , andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
1035/72 fastsatte betingelser for ophævelse af udlignings
afgiften ved indførsel af disse varer med oprindelse i
Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer) er derfor
opfyldt ;
i henhold til artikel 136, stk. 2, i tiltrædelsesakten er det

den ordning, der anvendes inden tiltrædelsen, der i første

fase af overgangsperioden skal anvendes i samhandelen
mellem en ny medlemsstat og Fællesskabet i dets
sammensætning pr. 31 . december 1985 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1799/89 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juni 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 1989.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen
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