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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3103/89
af 16. oktober 1989

om fastsættelse af referencepriser for hovedsalat for produktionsåret 1989/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tetsforøgelsen ; referenceprisen ma iøvrigt ikke være
lavere end referenceprisen for det foregående produk
tionsår ;

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. 1035/72
af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
11 19/89 (2), særlig artikel 27, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 23, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1035/72 fastsættes der hvert år før produktionsårets
begyndelse referencepriser, der gælder for hele Fællesska
bet ;

i betragtning af betydningen af produktionen af hoved
salat i Fællesskabet er det nødvendigt at fastsætte en refe
rencepris for dette produkt ;
afsætning af hovedsalat, der er høstet i løbet af et bestemt
produktionsår, strækker sig fra juli til juni i det følgende
år ; de små mængder, der er importeret i perioden 1 . juli
til 31 . oktober og i juni måned, er ikke tilstrækkeligt
grundlag for fastsættelse af referencepriser for disse perio
der ; der bør derfor kun fastsættes referencepriser fra den
1 . november indtil den 31 . maj i det følgende år ;

i henhold til artikel 23, stk. 2, litra b), i forordning (EØF)
nr. 1035/72 fastsættes referencepriserne på samme niveau
som for det foregående produktionsår og forhøjes efter
fradrag af enhedsbeløbet for det foregående produktionsår
for transport af fællesskabsprodukter fra produktionsområ
derne til Fællesskabets forbrugscentre med :
— udviklingen i produktionsomkostningerne for frugtog grønsagssektoren med nedslag for produktivitets
forøgelsen
— det enhedsbeløb for transporten, som gælder for det

pågældende produktionsår

uden dog at det således opnåede niveau må overstige det
aritmetiske gennemsnit af produktionspriserne i hver
medlemsstat forhøjet med transportudgifterne for det
pågældende produktionsår, og idet det således opnåede
beløb forhøjes med udviklingen i produktionsomkostnin
gerne for frugt og grønsager med nedslag for produktivi

for at tage hensyn til de sæsonmæssige prisforskelle bør
produktionsåret opdeles i flere perioder, og der bør fast
sættes en referencepris for hver af disse ;
producentpriserne svarer til gennemsnittet af de noterin
ger, der er konstateret i de seneste tre år, som går forud
for tidspunktet for fastsættelsen af referencepriser for et
fællesskabsprodukt med bestemte handelsegenskaber ;
denne konstatering sker på det eller de repræsentative
markeder, dér er beliggende i de produktionsområder,
hvor noteringerne er lavest for de; produkter eller sorter,
som udgør en væsentlig del af den afsatte produktion i
løbet af året eller en del af dette, og som opfylder de fast
satte betingelser med hensyn til emballeringen ; gennem
snittet af noteringerne for hvert repræsentativt marked
skal fastlægges under udelukkelse af noteringer, som kan
betragtes som ekstraordinært høje eller lave i forhold til
de normale udsving på dette marked ;

i anvendelse af tiltrædelsesakten, særlig artikel 147, bliver
der taget hensyn til de spanske priser ved referencepri
sernes beregning fra og med den 1 . januar 1 990 ;
i henhold til tiltrædelsesaktens artikel 272, stk. 3,

anvendes priserne på portugisiske produkter ikke med
henblik på beregning af referencepriserne i løbet af tiltræ
delsens første etape ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grønsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For produktionsåret 1989/90 fastsættes referencepriserne
for hovedsalat (KN-kode 0705 11 10 og 0705 11 90)
udtrykt i ECU/ 100 kg netto, for produkter af kvalitets
klasse I, alle størrelser, emballeret, således :
— fra 1 . november til 31 . december :

70,35

— fra 1 . januar til 28 . februar :
— fra 1 . marts til 31 . maj :

75,60
82,34.

Artikel 2

(') EFT nr. L 118 af 20 . 5 . 1972, s. 1 .
0 EFT nr. L 118 af 29 . 4. 1989, s. 12.

Denne forordning træder i kraft den 1 . november 1989 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 1989.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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