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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 326/98
av den 10 februari 1998
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och
rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i
Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4088/87 av
den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för
tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor
med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt i Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2
a i denna, och
med beaktande av följande:
Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i ovan nämnda förordning
(EEG) nr 4088/87 skall gemenskapens import- och
producentpriser fastställas var fjortonde dag för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och småblommiga rosor och de skall
tillämpas två veckor i taget. Enligt artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 av den 17 mars 1988
om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet för import
till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med
ursprung i Cypern, Israel och Jordanien samt i Väst-

banken och Gazaremsan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (4) skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på grundval av viktade uppgifter som
lämnas av medlemsstaterna. Det är viktigt att dessa fastställs utan dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna
fastställas. Det är därför lämpligt att föreskriva att denna
förordning omedelbart träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray),
storblommiga rosor och småblommiga rosor som avses i
artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 februari 1998.
Den skall tillämpas från den 11 till den 24 februari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 februari 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
(i ecu per 100 enheter)
Period: 11–24 februari 1998
Storblommiga
nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga
rosor

Småblommiga
rosor

14,97

11,86

65,00

26,85

Storblommiga
nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga
rosor

Småblommiga
rosor

Israel

17,07

15,67

22,31

24,11

Marocko

17,01

15,77
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