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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1382/75
af 29. maj 1975
om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbej

det på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 120/67/
EØF af 13 . juni 1967 om den fælles markedsordning
for korn (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
85/75 (2), særlig artikel 14, stk. 4,

der pr. 100 kg af basisproduktet ; de gældende afgifter
skal derfor i henhold til artikel 1 i forordning (EØF)
nr. 1 579/74 (7) ændres i overensstemmelse med en ta
bel, der er bilag til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning nr. 359/67/
EØF af 25. juli 1967 om den fælles markedsordning
for ris (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 476/
75 (4), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger :
De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produk
ter forarbejdet på basis af korn og ris, er fastsat i forord
ning (EØF) nr. 11 11 /75 (5), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1336/75 (6);

den senest fastsatte afgift for basisprodukter afviger fra
gennemsnitafgiften med mere end 0,25 regningsenhe

De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produk
ter forarbejdet på basis af korn og ris, som omfattes af
forordning (EØF) nr. 1052/68 (8), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 980/75 (9), og som er fastsat i bila
get til den ændrede forordning (EØF) nr. 1111 /75,
ændres i overensstemmelse med den tabel, der er i bi

lag til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. maj 1975.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . maj 1975.

På Kommissionens vegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen
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117 af 19 . 6. 1967, s. 2269/67.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. maj 1975 om ændring af de afgifter der skal

opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris
Importafgifter i RE/ 100 kg
Tredjelande

Position

(undtagen AASM , OLO , Tanza
nia , Uganda og Kenya)

11.01 K («)
11.02 A IX (l)
11.02 B II a) (»)
11.02 B II d) (•)
11.02 C I (*)
11.02 C VIII («)
11.02 D I («)
11.02 D VIII (•)
11.02 Ella) (»)
11.02 E II d) (2)
11.02 F I (2)
11.02 FIX («)
11.02 G I

11.07 A la)

11.07 A I b)
11.08 A III
11.09 A
11.09 B

4,092
4,092
6,327
6,277
7,560
6,277
4,910
4,092
8,724
7,281
8,724
4,092
3,927
9,033
6,977
4,734
20,516
20,516

AASM , OLO , Tanzania, Uganda
og Kenya

3,842
3,842
6,077
6,027
7,310
6,027
4,660
3,842
8,224
6,781
8,224
3,842
3,427
8,133
6,077
3,034
5,516
5,516

(•) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos . 11.01 og 11.02 på den ene side og under
pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent
beregnet på grundlag af tørsubstansen ,

— et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder
for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægt
procent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller
derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
Kim af korn tamt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

