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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 783/95
av den 6 april 1995

om fastställande av de lägsta avgifterna på import av olivolja och avgifter p&
import av andra produkter från olivoljesektorn
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1620/77 av
den 18 juli 1977 om närmare bestämmelser för import av
olivolja från Libanon (10), och

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av följande:

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av
den 22 september 1966 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för oljor och fetter (!), senast ändrad

Anslutningsakten för Grekland, beslutade kommissionen
att använda anbudsförfarandet för att fastställa importav
gifter för olivolja.

Genom förordning (EEG) nr 3131/78 ("), ändrad genom

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige, särskilt artikel 16.2 i denna,

I artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2751 /78 av den
23 november 1978 om allmänna bestämmelser för fast

ställande av importavgifter för olivolja genom anbud (12)
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1514/76 av
den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i
Algeriet (2), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 1900/92 (3), särskilt artikel 5 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1521 /76 av
den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i
Marocko (4), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 1901 /92 0, särskilt artikel 5 i denna,

anges att den minsta avgiftssatsen skall fastställas för var

och en av de berörda produkterna på grundval av situa
tionen på världsmarknaden och på gemenskapens
marknad och på grundval av de avgiftssatser som anbuds
givarna har angivit.
När avgiften tas ut bör hänsyn tas till bestämmelserna i
avtalen mellan gemenskapen och vissa tredje länder.
Således måste avgiften för dessa länder fastställas på
grundval av den avgift som skall tas ut för import från
andra tredje länder.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1508/76 av
den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i
Tunisien (6), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 413/86 P), särskilt artikel 5 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1180/77 av
den 17 maj 1977 om import till gemenskapen av vissa
jordbruksvaror med ursprung i Turkiet (8), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 1902/92 f), särskilt artikel
10.2 i denna,
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172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 169, 28.6.1976, s. 24.
L 192, 11.7.1992, s. 1 .
L 169, 28.6.1976, s. 43.
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Vad gäller Turkiet och Maghrebstaterna finns det anled
ning att inte på förhand fastställa det tilläggbelopp som
skall bestämmas i enlighet med avtalen mellan gemen
skapen och dessa tredje länder.

Enligt artikel 101.1 i rådets beslut 91 /482/EEG av den
25 juli 1991 om associeringen av de utomeuropeiska
länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska
gemenskapen (13), skall inga avgifter tas ut vid import av
produkter med ursprung i utomeuropeiska länder och
territorier.

Tillämpningen av ovan nämnda bestämmelser på de
avgiftssatser som angivits av anbudsgivare den 3 och 4
H EGT nr L 181 , 21.7.1977, s. 4.
H EGT nr L 370, 30.12.1978, s. 60.

H EGT nr L 331 , 28.11.1978, s. 6.
(13) EGT nr L 263, 193.1991 , s. 1 .
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april 1995 medför att de lägsta importavgifterna fastställs
såsom anges i bilaga I till denna förordning.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Importavgifter på oliver enligt KN-nummer 0709 90 39
och 0711 20 90 och på produkter enligt KN-nummer
1522 00 31 , 1522 00 39 och 2306 90 19 måste beräknas

utifrån den lägsta importavgift som gäller för den mängd

olivolja som dessa produkter innehåller. Den importavgift
som tas ut för olivolja får dock inte vara lägre än ett
schablonbelopp som motsvarar 8 % av värdet på den
importerade produkten. Tillämpning av dessa bestäm
melser medför att importavgifterna fastställs såsom anges i
bilaga II till denna iförordning.

De lägsta importavgifterna för olivolja fastställs i bilaga I.
Artikel 2

De avgifter som skall tillämpas på import av andra
produkter från olivoljesektorn fastställs i bilaga II.
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 7 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 april 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

De lägsta importavgifterna för olivolja (')
(ECU / 100 kg)
KN-nr

Tredje land

1509 10 10

59,00 (2)
59,00 (2)
70,00 0
72,00 (2)
1 1 6,00 (4)

1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') För produkter med ursprung i ULT tillämpas ingen importavgift i enlighet med artikel 101.1 i beslut
91 /48 2/ EEG .

(2) För import av olja enligt detta KN-nummer, som helt produceras i ett av nedan förtecknade länder och som
transporterats direkt från ett av dessa länder till gemenskapen, skall den avgift som skall tas ut minskas med
följande belopp :
a) Libanon : 0,7245 ecu per 100 kg.
b) Turkiet: 13,8645 ecuf) per 100 kg under förutsättning att importören framlägger bevis för att han har betalt

den exportavgift som tillämpas av det landet. Denna återbetalning får dock inte överstiga den gällande
avgiften.
c) Algeriet, Tunisien och Marocko: 15,3245 ecu (*) per 100 kg under förutsättning att importören framlägger bevis
på att ha betalt den exportavgift som tillämpas av det landet. Denna återbetalning får dock inte överstiga
gällande avgift.
(*) Dessa belopp kan komma att höjas med ett tilläggsbelopp som skall fastställas av gemenskapen och de tredje
länderna i fråga.
(■') För import av olja enligt detta KN-nummer
a) som helt producerats i Algeriet, Marocko eller Tunisien och transporterats direkt från något av dessa länder till
gemenskapen, skall den avgift som skall tas ut minskas med 4,661 ecu per 100 kg
b) som helt producerats i Turkiet och transporterats direkt från det landet till gemenskapen, skall den avgift som
skall tas ut minskas med 3,731 ecu per 100 kg

(4) För import av olja enligt detta KN-nummer
a) som helt producerats i Algeriet, Marocko eller Tunisien och transporterats direkt från något av dessa länder till
gemenskapen, skall den avgift som skall tas ut minskas med 8,754 ecu per 100 kg.
b) som helt producerats i Turkiet och transporterats direkt från det landet till gemenskapen, skall den avgift som
skall tas ut minskas med 7,004 ecu per 100 kg.

BILAGA II

Importavgifter för andra produkter från olivoljesektorn (')
(ECU / 100 kg)
KN-nr

Tredje land

0709 90 39

12,98
12,98
29,50
47,20
5,76

071 1 20 90
1522 00 31

1522 00 39

2306 90 19

(') För produkter med ursprung i ULT tillämpas ingen importavgift i enlighet med artikel 101.1 i beslut
91 /482/ EEG .

