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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 669/93
af 24. marts 1993

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
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. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 738/92 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), særlig artikel 5, og

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 23 . marts 1993, for så vidt angår de
flydende valutaer ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 3873/92, 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

ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3873/92 (4) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

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

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes

Denne forordning træder i kraft den 25. marts 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 24. marts 1993 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

Tredjelande (»)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

139,98 (2) (3)
139,98 0 0
175,55 (') 0('°)

1001 90 91

143,22

1001 90 99
1002 00 00

143,22 (' ')
150,45 (6)

1003 00 10

134,41

1003 00 20

134,41

1003 00 80

134,41 (' ')

1004 00 00

115,48

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

139,98 00
139,98 00
145,54 (4)
48,34 (")
86,13 (4)
49,08 0
0

1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

49,08

213,19 0 (")
223,31 (8)
28433 OH
28433 OH
228,93 (8)

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og territorier i de franske oversøiske departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS-staterne nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU pr.
ton .

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet i
henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(') Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 (EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1902/92 (EFT nr. L 192 af 11 . 7. 1992, s. 3), og Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2622/71 (EFT nr. L 271 af 10. 12. 1971 , s. 22), ændret ved forordning (EØF) nr. 560/91 (EFT
nr. L 62 af 8 . 3. 1991 , s. 26).
(*) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.

(8) Ved indførsel til Portugal forhøjes importafgiften med det beløb, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 3808/90.
(*) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT, medmindre stk. 4 i samme artikel finder anvendelse.

(10) Der skal i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i afgørelse 91 /482/EØF opkræves et beløb svarende til det
beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1825/91 (EFT nr. L 166 af 28. 6. 1991 , s. 42).
(") Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med interimsaftalerne mellem Polen,
Tjekkoslovakiet eller Ungarn og Fællesskabet, og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er
udstedt på de i forordning (EØF) nr. 585/92 fastsatte betingelser, er undergivet importafgifterne i bilaget til
nævnte forordning.

