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NARIADENIE RADY (EHS) č. 1707/73
z 26. júna 1973,
ktoré ustanovuje špeciálne opatrenia vo vzťahu k repke a repke olejnej na siatie a prispôsobuje vo vzťahu
k týmto produktom nomenklatúru uvedenú v nariadeniach č. 136/66/EHS, (EHS) č. 2358/71 a (EHS)
č. 950/68
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva, a najmä na jej článok 43,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,
keďže nariadenie Rady (EHS) č. 2358/71 (1) z 26. októbra 1971
o spoločnom organizovaní trhu s osivami sa vzťahuje na semená
olejnín a olejnatých plodov na siatie, na ktoré sa vzťahuje kapitola kombinovanej nomenklatúry 12.01; keďže preto sa na tieto
semená viac nevzťahuje nariadenie Rady č. 136/66/EHS (2)
z 22. septembra 1966 o ustanovení spoločnej organizácie trhu
s olejmi a tukmi, naposledy zmenené a doplnené Aktom (3), ktorý
sa týka podmienok pristúpenia a prispôsobenia sa zakladajúcim
zmluvám; keďže je preto nevyhnutné upraviť nomenklatúru, ktorá
sa týka výrobkov uvedených v článku 1 (2) a) nariadenia
č. 136/66/EHS a v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2358/71; keďže
nariadenie (EHS) č. 950/68 (4) o Spoločnom colnom sadzobníku,

naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1014/73 (5),
by sa podľa toho malo zmeniť;
keďže nariadenie (EHS) č. 2358/71, ktoré sa uplatňuje od
1. júla 1972, neustanovuje žiadne ustanovenie na vývozné
náhrady výrobkov, na ktoré sa vzťahuje; keďže s cieľom zabezpečiť prechod od systému ustanoveného v článku 28 nariadenia
č. 136/66/EHS na nový systém sa má urobiť ustanovenie na opatrenia, ktorými by sa poskytovali vývozné náhrady počas obmedzeného obdobia pre repku a repku olejnú na siatie, ktoré sa
vyvážajú alebo pre ktoré sa vyžaduje počas tohto obdobia stanovenie náhrady vopred,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
V kapitole 12 prílohy „Spoločný colný sadzobník“ k nariadeniu
(EHS) č. 950/68 sa kapitola č. 12.01 má zmeniť a doplniť a bude
znieť takto:

Sadzba cla

Číslo Spoločného
colného sadzobníka

Opis tovaru

1

2

všeobecná v % alebo
vyberaná dávka

zmluvné v
%

3

4

A.

Na siatie (a)

oslobodené

(b)

B.

Ostatní

oslobodené (c)

(b)

(a) Zaradenie tejto položky je viazané na splnenie podmienok, ktoré stanovia príslušné orgány.
(b) Pozri prílohu.
(c) Za určitých podmienok je okrem cla stanovený aj výber vyrovnávacej dávky.

(1)
(2)
(3)
(4)

Ú. v. ES L 246, 5.11.1971, s. 1.
Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14.
Ú. v. ES L 172, 22.7.1968, s. 1.

(5) Ú. v. ES L 106, 20.4.1973, s. 1.

02/zv. 1

Úradný vestník Európskej únie

SK
Článok 2

1. Text v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 136/66/EHS sa
mení a dopĺňa a bude znieť takto:
„a) 12.01
Olejniny a olejnaté plody, celé alebo
drvené:
B. Ostatné.“
2. Text článku 1 nariadenia (EHS) č. 2358/71, čo sa týka názvu
kapitoly č. 12.01, sa nahrádza nasledujúcim textom:
„12.01
Olejniny a olejnaté plody, celé alebo
drvené:
A. na siatie.“
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Článok 3

Náhrada uvedená v článku 28 nariadenia č. 136/66/EHS sa udelí
pri vývoze repky a repky olejnej na siatie, ktorá sa vyviezla alebo
pre ktorú boli dopredu stanovené náhrady počas obdobia od
1. júla 1972 do 31. januára 1973.

Článok 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 1973.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Luxemburgu 26. júna 1973
Za Radu
predseda
R. VAN ELSLANDE

