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РЕГЛАМЕНТ № 474/67/EИО НА КОМИСИЯТА
от 21 август 1967 година
относно предварителното фиксиране на възстановяването при
износ за ориз и натрошен ориз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,
като взе предвид Регламент № 359/67 EИО на Съвета от
25 юли 1967 г. за общата организация на пазара на ориз (1), и поспециално член 17, параграф 6 от него,
като има предвид, че член 17 от горепосочения регламент
предвижда, че за износа на ориз и натрошен ориз разликата
между котировките или цените на световния пазар и цените в
Общността може да се покрие от възстановяване при износ,
което може да бъде предварително фиксирано; като има предвид,
че в случай на предварително фиксиране на възстановяването то
трябва да се коригира с оглед на праговата цена, която ще бъде в
сила през месеца, в който ще се осъществи износа, и към нея
трябва да се приложи корекционна сума, фиксирана по същото
време;
като има предвид, че за да се прецени каква сума следва да бъде
предоставена като възстановяване при износ, когато възстановяването се фиксира предварително, трябва да се направи прогноза
за промяната в цените на световния пазар, която може да настъпи
между деня на подаване на заявлението за лицензия и месеца, през
който става износа; като има предвид, че цената CIF по
предварителен договор отразява тази промяна и по този начин
позволява да се намали или увеличи възстановяването, валидно за
деня, в който е подадено заявлението за лицензия;
като има предвид, че не е препоръчително да се променя сумата на
възстановяванията при износ твърде често в резултат на минимални
промени в котировките на световния пазар, което ще предизвика
несигурност за тези, които имат право на възстановяване; като има
предвид, че поради това, без да се засягат интересите на бенефициентите, е необходимо да се определи лимит, в границите на
който промените в котировките не се отразяват върху сумата на
възстановяването;
като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент,
са в съответствие със становището на Управителния комитет по
зърнени култури,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
▼M1

Когато възстановяването при износ за ориз и натрошен ориз,
посочено в член 17, параграф 4, алинея първа от Регламент
№ 359/67/EИО, се фиксира предварително, възстановяването е
равно на приложимото възстановяване при износа в деня на
подаване на заявлението за лицензия за него:
(1) ОВ 174, 31.7.1967 г., стр. 1.
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— намалено с не повече от разликата между цената CIF по предварителния договор и цената CIF, когато първата е по-висока от
втората с повече от 0,025 разчетни единици за 100 килограма;
— увеличено с не повече от разликата между цената CIF и цената
CIF по предварителния договор, когато първата е по-висока от
втората с повече от 0,025 разчетни единици за 100 килограма;
В интервалите между седмичните фиксинги сумата на възстановяването, приложимо в случай на предварително фиксиране, се
коригира само когато при прилагането на горепосочената
разпоредба сумата на възстановяването би се променила с повече
от 0,025 разчетни единици за 100 килограма.
▼B

За тази цел цената CIF се изчислява в съответствие с член 16 от
Регламент № 359/67/EИО.
Цената CIF по предварителния договор се изчислява в съответствие
с член 3, параграф 2 от Регламент № 365/67/EИО (1) на основата на
цената CIF за всеки месец, за който е валидна износната лицензия,
изчислена на основата на офертите за експедиция за месеца, през
който ще се осъществи износът.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 1 септември 1967 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави-членки.

(1) ОВ 174, 31.7.1967 г., стр. 32.

