Αριθ. L 123/22

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17. 5. 88

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1323/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαΐου 1988
περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής
Ισπανίας (εκτός Καναρίων Νήσων)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 1 17/88 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1258/88 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή νωπών
λεμονιών καταγωγής Ισπανίας (εκτός Καναρίων Νήσων)·

ότι η παρούσα εξέλιξη των τιμών των προϊόντων αυτών, οι
οποίες διαπιστώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2118/74 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 381 1/85 (5), και οι οποίες καταγράφονται
ή υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
εν λόγω κανονισμού, επιτρέπει να διαπιστωθεί ότι η εφαρ
μογή του άρθρου 26 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανο

νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 θα οδηγούσε στον καθορισμό
μιας εξισωτικής εισφοράς ίσης με μηδέν · ότι, ως εκ τούτου,
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρά
γραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 για την κατάργηση της εξισωτικής εισφοράς κατά
την εισαγωγή των προϊόντων αυτών καταγωγής Ισπανίας
(εκτός Καναρίων Νήσων) ·

ότι, βάσει του άρθρου 136 παράγραφος 2 της πράξης
προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (6) κατά τη
διάρκεια της πρώτης φάσης της μεταβατικής περιόδου, το
καθεστώς που εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ ενός
νέου κράτους μέλους αφενός και της Κοινότητας στη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, αφετέρου είναι εκείνο
που εφαρμόζεται πριν από την προσχώρηση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1258/88 καταργείται.

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαΐου 1988.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 1988.
Για την Eπιτρθ7ΐη
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ
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(6) ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11 . 1985, σ. 9.

