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VERORDENING (EEG) Nr. 1870/89 VAN DE COMMISSIE
van 27 juni 1989
houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van aubergines
van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 1 19/89 O, en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1799/89 van de

Commissie van 22 juni 1989 (3) een compenserende
heffing heeft ingesteld op de invoer van aubergines van
oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische
eilanden) ;
Overwegende dat bij de huidige evolutie der prijzen die
voor dit produkt : van oorsprong uit Spanje (met uitzon
dering van de Canarische eilanden) waargenomen worden
op de in Verordening (EEG) nr. 21 18/74 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 381 1 /85 0, bedoelde representatieve markten en die
vastgesteld of berekend worden volgens de bepalingen van
artikel 5 van genoemde verordening, geconstateerd wordt
dat de invoerprijzen zich voor twee opeenvolgende markt

dagen op een niveau bevinden dat ten minste gelijk is aan
de referentieprijs zodat de voorwaarden, voorzien in
artikel 26, lid 1 , tweede streepje, van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 voor het intrekken van de compenserende
heffing op de invoer van dit produkt van oorsprong uit
Spanje (met uitzondering van de Canarisch eilanden) zijn
vervuld ;

Overwegende dat krachtens artikel 136, lid 2, van de Akte
van Toetreding gedurende de eerste overgangsfase in het
handelsverkeer

tussen

een

nieuwe

Lid-Staat

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. .1799/89 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 28 juni 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk

Gedaan te Brussel, 27 juni 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
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Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december
1985 de regeling geldt die vóór de toetreding van
toepassing was,

in elke Lid-Staat.
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