De Europæiske Fællesskabers

Tidende
Dansk udgave

Retsforskrifter

Indhold

I

ISSN 0378-6994

L 319
22. årgang
14. december 1979

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

* Rådets forordning (EØF) nr. 2800/79 af 10. december 1979 om fastsættelse og
forvaltning af et fællesskabspræferenceloft for visse jordolieprodukter raffineret
i Tyrkiet og om indførelse af fællesskabstilsyn med indførsler af disse produkter

1

* Rådets forordning (EØF) nr. 2801/79 af 10. december 1979 om åbning, fordeling
og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse tekstilvarer henhørende
under pos. 55.05, 55.09 og ex 58.01 i den fælles toldtarif, med oprindelse i Tyrkiet
(1980)

4

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2802/79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede
eller rug

8

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2803/79 af 13 . december 1979 om fast

sættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal
forhøjes
10
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2804/79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre
produkter fra olivenoliesektoren
12

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2805/79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af eksportrestitutionerne for malt
15
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2806/79 af 13. december 1979 om visse

gensidige meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionens inden for
svinekødsektoren og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2330/74

17

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/79 af 13. december 1979 om ændring
af forordning (EØF) nr. 1715/79 om gennemførelsesbestemmelser for destillering
af biprodukter fra vinfremstilling for vinproduktionsåret 1979/80
19
2

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter,
der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2808/79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
20

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2809/79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø
22
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2810/79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

24

Kommissionens forordning ( EØF) nr. 2811 /79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af eksportrestitutionerne for korn samt mel og grove gryn og fine gryn
af hvede eller rug
40
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2812/79 af 13 . december 1979 om fast
sættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

43

14. 12. 79

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 319/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2800/79
af 10 . december 1979

om fastsættelse og forvaltning af et fællesskabspræferenceloft for visse jordolie
produkter raffineret i Tyrkiet og om indførelse af fællesskabstilsyn med indførs
ler af disse produkter
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Indtil ikrafttrædelsen af den supplerende protokol,
undertegnet i Ankara den 30. juni 1973, som indehol
der de tilpasninger til aftalen om oprettelse af en asso
ciering mellem Det europæiske økonomiske Fælles
skab og Tyrkiet og til tillægsprotokollen (J), der er nød

vendige som følge af nye medlemsstaters tiltrædelse,
har Fællesskabet forpligtet sig til i en interimsaftale (2),
som kun gælder indtil den supplerende protokols
ikrafttræden, og som finder anvendelse indtil den 31 .
december 1974, men som for året 1980 er forlænget
på de i artikel 13 heri fastsatte betingelser, at bringe
visse af den supplerende protokols bestemmelser om
varesamhandelen i anvendelse ; ifølge interimsaftalens
artikel 6, som ændrer eneste artikel, stk. 1 , i bilag 1 til
tillægsprotokollen, skal Fællesskabet fuldstændig su

spendere toldsatserne for visse jordolieprodukter, der
henhører under kapitel 27 i den fælles toldtarif og er
raffineret i Tyrkiet, for et fællesskabstoldkontingent på
340 000 tons årligt ; for de pågældende produkter bør
der imidlertid foretages en tilpasning af de vedtagne
toldfordele, hvilket hovedsageligt vil bestå i at erstatte
fællesskabstoldkontingentet med et fællesskabsloft,
hvis omfang efter flere forhøjelser fastsættes til
458 000 tons, hvorefter den over for tredjelande gæl
dende told kan genindføres ;

(!) EFT nr. L 293 af 29. 12. 1972, s. 4.
(2 EFT nr. L 277 af 3. 10. 1973, s. 2.

anvendelsen af lofter kræver, at Fællesskabet regemæs
sigt underettes om udviklingen i indførselen af disse i
Tyrkiet raffinerede produkter ; det er derfor hensigts
mæssigt at indførselen af disse produkter underlægges
tilsyn ;
dette mål kan nås gennem anvendelse af en forvalt
ningsmåde, der er baseret på, at indførsler af de pågæl
dende produkter på fællesskabsplan afskrives på det
ovennævnte loft, efterhånden som disse produkter
frembydes i tolden mod angivelse til fri omsætning ;
denne forvaltningsmåde bør åbne mulighed for at gen
indføre toldsatserne i den fælles toldtarif, når disse lof

ter nås på fællesskabsplan ;
denne forvaltningsmåde kræver et snævert og særdeles
hurtigt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kom
missionen, som især skal kunne følge afskrivningerne
i forhold til loftet og underrette medlemsstaterne
derom ; dette samarbejde bør være så meget desto
snævrere, som det er nødvendigt, at Kommissionen
kan træffe egnede foranstaltninger til at genindføre
toldsatserne i den fælles toldtarif, når loftet er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . I perioden fra den 1 . januar til den 31 . december
1980 og med forbehold af artikel 2, suspenderes tol
den i den fælles toldtarif fuldstændig for nedennævnte
i Tyrkiet raffinerede jordolieprodukter inden for ram
mere af et fællesskabsloft på 458 000 tons :
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Position
i den fælles
toldtarif

27.10

Varebeskrivelse

Olier udvundet af jordolie eller af ra olier hidrørende fra bituminøse mineraler ;
præparater, ikke andetsted nævnt, indeholdende 70 vægtprocent og derover af så
danne olier som karaktergivende bestanddel :
A. Lette olier :
111 . Til anden anvendelse
B. Middelsvære olier :

III . Til anden anvendelse

C. Tunge olier :
I. Gasolier :

c) Til anden anvendelse
II . Brændselsolier :

c) Til anden anvendelse
III . Smørolier og andre varer :

c) Til blanding ved processer nævnt i suppl . bestemmelse 7 til kapitel
27 (a)

d) Til anden anvendelse
27.11

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider :
B. Andre varer :

I. Handelsmæssig propan og butan :
c) Til anden anvendelse
27.12

Vaselin :

A. Rå varer :
III . Til anvendelse
B. Andre varer

27.13

Paraffin, microvoks, tørvevoks, ozokerit montanvoks og anden mineralvolks, også
farvet :
B. Andre varer :

I. Rå varer :

c) Til anden anvendelse
II . Andre varer

27.14

Kunstig asfaltbitumen, jordoliekoks og andre restprodukter fra jordolie eller fra
olier, hidrørende fra bituminøse mineraler :
C. Andre varer

(a) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder.
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2. Indførsler af de i stk. 1 anførte jordolieprodukter
underlægges fællesskabstilsyn .
3. Afskrivning på loftet foretages, efterhånden som
produkterne frembydes i tolden med angivelse til fri
omsætning.

Nr. L 319 / 3

Artikel 3

Senest den femtende dag i hver måned giver medlems
staterne Kommissionen oplysninger om de afskrivnin
ger, der er foretaget i løbet af den foregående måned.
Såfremt Kommissionen anmoder herom, meddeler de

4. Loftets udnyttelsesgrad konstateres på fælles
skabsplan på grundlag af de indførsler, der afskrives
på de i stk. 3 opstillede betingelser.

disse oplysninger om afskrivningerne hver tiende dag,
idet disse oplysninger fremsendes senest fem hele
dage efter udløbet af hver periode på ti dage.

5. Medlemsstaterne giver regelmæssigt Kommissio
nen meddelelse om de indførsler, der er foretaget på
ovennævnte betingelser, på de tidspunkter og inden

Artikel 4

for de frister, der er anført i artikel 3.
Artikel 2

Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltnin
ger til sikring af gennemførelsen af denne forordning
i snævert samarbejde med medlemsstaterne.

Når det i artikel 1 , stk. 1 , nævnte loft er nået på fælles
skabsplan, kan Kommissionen indtil udgangen af ka
lenderåret ved forordning genindføre opkrævning af
toldsatserne i den fælles toldtarif.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1980 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 1979 .
På Rådets vegne
T. HUSSEY

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2801/79
af 10 . december 1979

om åbning, fordeling og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse
tekstilvarer henhørende under pos. 55.05, 55.09 og ex 58.01 A i den fælles told
tarif, med oprindelse i Tyrkiet ( 1980)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel
113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

artikel 14 i den supplerende protokol omhandler
kun en sådan fordeling af toldkontingenterne mel
lem Fællesskabet i dets oprindelige udstrækning og
de tre nye medlemsstater indtil den 1 . juli 1 977 ;
som følge af udløbet af den i tiltrædelsesaktens arti
kel 39 fastsatte overgangsperiode er det desuden nød
vendigt, at der indføres en fælles ordning for forvalt
ningen af de ovennævnte toldkontingenter, således
at der for hvert kontingent åbnes én kontingents
mængde, der fordeles mellem medlemsstaterne efter
de sædvanlige kriterier, og én fællesskabsreserve, der
skal være åben for alle medlemsstaterne :

ud fra følgende betragtninger :
I afventning af ikrafttrædelsen af den supplerende
protokol, undertegnet i Ankara den 30. juni 1973,
som indeholder de tilpasninger til aftalen om opret
telse af en associering mellem Det europæiske øko
nomiske Fællesskab og Tyrkiet og til tillægsprotokol
len (!), der er nødvendige som følge af de nye med
lemsstaters tiltrædelse, har Fællesskabet forpligtet sig
til i en interimsaftale (2), hvis gyldighed er begrænset
til tidsrummet indtil den supplerende protokols
ikrafttræden, og som finder anvendelse indtil den
31 . december 1974, men som for året 1980 er for

længet på de i artikel 13 fastsatte betingelser, at
bringe visse af den supplerende protokols bestemmel
ser om varesamhandelen i anvendelse ; ifølge
interimsaftalens artikel 6, som ændrer artikel 1 i bi

lag 2 til tillægsprotokollen, skal Fællesskabet ind
rømme en toldnedsættelse på 75 % ved indførsel fra
Tyrkiet af visse tekstilvarer henhørende under pos.
55.05 og 55.09 i den fælles toldtarif inden for ram
merne af årlige fællesskabstoldkontingenter på hen
holdsvis 390 tons for garn af bomuld og 1 390 tons
for andre vævede stoffer af bomuld ; fornævnte arti

kel 6 fastsætter fordelingen af disse fællesskabstold
kontingenter på følgende måde :

der er grund til midlertidigt for disse varer at fore
tage en tilpasning af de toldmæssige fordele, således
at der sker en fuldstændig suspension af toldsatserne
i den fælles toldtarif og en forhøjelse af kontingents
mængderne ; de toldkontingenter, der skal åbens for
1980, udgør således 1 077 tons for garn af bomuld
og 2 536 tons for andre vævede stoffer af bomuld ;

i henhold til artikel 1 i bilag 2 til tillægsprotokollen,
sammenholdt med interimsaftalens artikel 2, skal

Fællesskabet, især for året 1980, foretage en delvis
nedsættelse af de toldsatser, der gælder over for tred
jelande for importerede gulvtæpper (herunder gulvlø
bere og måtter), knyttede også konfektionerede af
uld eller fine dyrehår (bortset fra håndlavede tæpper)
med oprindelse i Tyrkiet ; det findes hensigtsmæs
sigt midlertidigt at forbedre denne toldfordel ved
fuldstændig at suspendere de for de omhandlede va
rer gældende toldsatser inden for et fællesskabstold
kontingent, der fastsættes til 194 tons for 1980, og
som fordeles efter de samme procentsatser som dem,
der var gældende for 1 979 ;

— for garn af bomuld :
300 tons for Fællesskabet i dets oprindelige ud
strækning, 40 tons for Danmark, 10 tons for Ir
land og 40 tons for Det forenede Kongerige ;
— for andre vævede stoffer af bomuld :

1 000 tons for Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning, 20 tons for Danmark, 10 tons for
Irland og 360 tons for Det forenede Kongerige ;
(•) EFT nr. L 293 af 29. 12. 1972, s . 4.
2) EFT nr. L 277 af 3 . 10. 1973, s. 2.

der bør særlig sikres alle importører lige og kontinu
erlig adgang til de nævnte kontingenter og vedva
rende anvendelse af de for disse fastsatte satser for

alle indførsler af de pågældende varer i alle med
lemsstaterne, indtil kontingenterne er opbrugt ; en
ordning for udnyttelse af kontingenterne på grund
lag af en fordeling mellem medlemstaterne synes at
ville være i overensstemmelse med kontingenternes
fællesskabskarakter med hensyn til de ovennævnte
principper ; for i videst muligt omfang at afspejle
den faktiske markedsudvikling for de pågældende
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varer skal denne fordeling foretages forholdsmæssigt
efter medlemsstaternes behov, som beregnes dels på
baggrund af statistiske oplysninger om indførsler fra
Tyrkiet i en repræsentativ referenceperiode og dels
ud fra de økonomiske udsigter for den pågældende
kontingentperiode ; trods det ringe behov for indførs
ler fra Tyrkiet af de pågældende varer, som de stati
stiske oplysninger viser for de fleste medlemsstaters

Nr. L 319 / 5

vedkommende, bør disse toldkontingenters fælles
skabskarakter sikres ved fastsættelse af dækning af
de behov, som kunne opstå i disse medlemsstater ;
medlemsstaternes indførsler fra Tyrkiet har udviklet
sig som nedenfor angivet i de seneste tre år, for
hvilke der foreligger fuldstændige statistiske oplysnin
ger :

1978

1977

1976

i tons

i %

13 648

18,31
0,02
33,54
3,21
0,19
40,28
4,45

i tons

i %

i tons

i %

Garn af bomuld
Benelux
Danmark

13
25 000
2 389

Tyskland
Frankrig
Irland

145

Italien

30 019
3 319

Det forenede Kongerige

74 533

9 427
5
17 265
1 140
175
21 004
2 231

18,40
0,01
33,69
2,22
0,34
40,99
4,35

12 565

1,2
27 951
2 797

246,5
22 288,7
5 939

17,50
0,01
38,94
3,90
0,34
31,04
8,27

70 788,4

51 247

Andre vævede stoffer af bomuld
Benelux
Danmark

535
36

Tyskland
Frankrig

1 100
481

Irland
Italien

1

835

Det forenede Kongerige

90
3 078

i betragtning af disse omstændigheder og af den sand
synlige udvikling på markedet for disse varer i 1980
kan de første procentandele af kontingenterne bereg
nes tilnærmelsesvis som følger :
Garn af bomuld

Andre vævede

stoffer
af bomuld

Benelux
Danmark

16,16
8,71

Tyskland
Frankrig

35,86
4,29

Irland
Italien

2,27
23,99

20,08
1,80
15,05
22,55
0,92
7,50

Det forenede Konge
rige

8,72

32,10

17,38
1,17
35,74
15,63
0,03
27,13
2,92

913

8,5
599
406
23

363,5
124
2 437

37,46
0,35
24,58
16,66
0,94
14,92
5,09

537

0,4
437
161
1

295
192

33,08
0,02
26,92
9,92
0,06
18,17
11,83

1 623,4

kontingentet deles i to rater, hvoraf en første fordeles
mellem medlemsstaterne, medens den anden udgør
en reserve til senere dækning af behovet i de medlems
stater, som har opbrugt deres første kvota ; for at give
importørerne i hver medlemsstat en vis sikkerhed er
det hensigtsmæssigt at fastsætte den første rate på et
ret højt niveau, som i dette tilfælde vil kunne fastlæg
ges på ca. 80 % af kontingentmængderne ;

medlemsstaternes første kvoter kan blive opbrugt
mere eller mindre hurtigt ; for at tage hensyn hertil og
for at undgå enhver afbrydelse er det vigtigt, at enhver
medlemsstat, som næsten helt har opbrugt en af sine
første kvoter, trækker en supplerende kvota på den til
svarende reserve ; dette træk bør enhver medlemsstat

for at tage hensyn til den usikre udvikling i indførs
lerne af de pågældende varer til medlemsstaterne bør

foretage, når hver af dens supplerende kvoter er næ
sten opbrugt, så ofte reserven tillader det ; hver af de
første og de supplerende kvoter gælder indtil kontin
gentperiodens udløb ; denne forvaltningsmåde kræver
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et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen, som særlig skal kunne følge toldkon
tingenternes udnyttelsesgrad og underrette medlems

14. 12. 79

lemsstaterne ; kvoterne, som med forbehold af artikel

5 gælder indtil den 31 . december 1980 udgør neden
stående mængder :

staterne herom ;

(i tons)

hvis der på en bestemt dato inden for kontingentperio
den findes en større uudnyttet andel af en af de første

Position i den fælles toldtarif
Medlemsstaterne
55.05

kvoter i en medlemsstat, skal denne medlemsstat over

føre en procentdel til den tilsvarende reserve for at
undgå, at en del af et af fællesskabskontingenterne for
bliver uudnyttet i en medlemsstat, medens den kunne
have været anvendt i andre medlemsstater ;

da kongeriget Belgien , kongeriget Nederlandene og
storhertugdømmet Luxembourg er sammensluttet i og
repræsenteret af Den økonomiske union Benelux, kan
enhver foranstaltning i forbindelse med forvaltningen

55.09

ex 58.01 A

Benelux
Danmark

134
72

410
37

15

Tyskland
Frankrig

298
36
19

38
27

200

308
461
19
153

73

656

43

832

2 044

159

Irland
Italien

15

2
19

Det forenede

kongerige

af de kvoter, som tildeles denne økonomiske union ,
træffes af et af dens medlemmer —

2. Den anden rate af hver af kontingentmængderne
på henholdsvis 245 tons, 492 tons og 35 tons udgør

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

den tilsvarende reserve .

Artikel 1

Artikel 3

1.
Fra 1 . januar til 31 . december 1980 åbnes i Fæl
lesskabet fællesskabstoldkontingenter for følgende va
rer fra Tyrkiet inden for de mængder, som er angivet
for hver vare :

1.
Såfremt en af en medlemsstats første kvoter, såle
des som de er fastsat i artikel 2, stk . 1 — eller denne

samme kvote modsat med den del, der er tilbageført
til reserven , såfremt artikel 5 har fundet anvendelse —

.

Position i den
fælles
toldtarif

Kontingent
mængde

Varebeskrivelse

er udnyttet med 90 % eller derover, trækker denne
medlemsstat straks ved meddelelse til Kommissionen ,

i det omfang reserven tillader det, en anden kvote sva
rende til 1 5 % af den første kvote, eventuelt afrundet

55.05

Garn af bomuld, ikke i

detailsalgsoplægninger
55.09

Andre vævede stoffer af
bomuld

58.01

til nærmeste større enhed .
1 077 tons

2 536 tons

2.

Såfremt den anden kvote, som en medlemsstat

Gulvtæpper
(herunder
gulvløbere og måtter),
knyttede, også konfektio

har trukket, efter at en af de første kvoter er opbrugt,
er udnyttet med 90 % eller derover, trækker denne
medlemsstat, i henhold til de i stk. 1 opstillede betin
gelser, en tredje kvote svarende til 7,5 % af dens første

nerede :

kvote .

ex A. Af uld eller fine

dyrehår,
fra

bortset

håndlavede

tæpper

194 tons

2. Inden for rammerne af disse kontingenter su
spenderes den fælles toldtarifs satser fuldstændigt.

3.
Såfremt den tredje kvote, som en medlemsstat
har trukket, efter at den anden kvote er opbrugt, er
udnyttet med 90 % eller derover, trækker denne med
lemsstat, på samme betingelser, en fjerde kvote sva
rende til den tredje.

Denne fremgangsmåde anvendes analogt, indtil reser
ven er opbrugt.

Artikel 2

1.

En første rate af hver af de i artikel 1 , stk. 1 ,

nævnte mængder, som udgør 832 tons for garn af
bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger, 2 044 tons for
andre vævede stoffer af bomuld samt 1 59 tons for gulv
tæpper af uld eller fine dyrehår, fordeles mellem med

4.
Uanset stk. 1 , 2 og 3 kan medlemsstaterne
trække mindre kvoter end fastsat i disse stykker, hvis
der er grund til at antage, at disse ikke vil blive udnyt
tet. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om

de grunde, der har foranlediget dem til at anvende
dette stykke.
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Artikel 4

Artikel 7

Hver af de supplerende kvoter som er trukket i hen
hold til artikel 3, gælder indtil 31 . december 1980 .

1 . Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltnin
ger, for at åbningen af de supplerende kvoter, som de
har trukket i henhold til artikel 3, muliggør fortlø
bende afskrivninger på deres kumulerede andel af fæl
lesskabstoldkontingenterne .

Artikel 5
Medlemsstaterne skal senest den 1 . oktober 1980 til

reserven tilbageføre den ikke-udnyttede del af den op
rindelige kvote, som den 15. september 1980 oversti
ger 20 % af grundmængden . De kan tilbageføre en
større mængde, hvis der er grund til at antage, at

2. Medlemsstaterne sikrer de på deres område eta
blerede importører af de pågældende varer fri adgang

denne ikke vil blive udnyttet.

3 . Medlemsstaterne afskriver indførslerne af de på
gældende varer på deres kvoter, efterhånden som disse
varer forelægges i tolden med angivelse til fri omsæt
ning.

Medlemsstaterne giver senest den 1 . oktober 1980
Kommissionen meddelelse om deres samlede indførs

ler af de pågældende varer, som har fundet sted til og
med den 15. september 1980 og er afskrevet på fælles
skabskontingenterne samt eventuelt den del af hver af
deres første kvoter, som de tilbagefører til reserverne .

til de kvoter, som er tildelt dem .

4. Udnyttelsesgraden af medlemsstaternes kvoter
konstateres på grundlag af de indførsler, som er afskre
vet på de i stk . 3 anførte betingelser.

Artikel 6

Kommissionen fører regnskab over de af medlemssta
terne i medfør af artikel 2 og 3 åbnede kvoter og un

derretter hver enkelt om reservernes udnyttelsesgrad
straks efter modtagelsen af meddelelserne .

A rtikel 8

På anmodning fra Kommissionen underretter med
lemsstaterne denne om de indførsler af de pågæl
dende varer, som faktisk er afskrevet på deres kvoter.

Kommissionen underretter senest den 5 . oktober 1980
medlemsstaterne om hver af reservernes størrelser ef

ter de tilbageførsler, der er foretaget i henhold til arti
kel 5 .

A rtikel 9

Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder snævert
sammen med henblik på at sikre at denne forordning

Kommissionen overvåger, at det træk med hvilket en
reserve opbruges, begrænses til den disponible rest
mængde og angiver med henblik herpå den nøjagtige
mængde til den medlemsstat, som foretager det sidste

overholdes .

træk .

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1980 .

Artikel 10

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . december 1979 .
På Rådets vegne
T. HUSSEY

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2802/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

noteringer, som Kommissionen har kendskab til, fører
til at ændre de for tiden gældende importafgifter i
overensstemmelse med bilaget til nærværende forord
ning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 547/79 (2), særlig artikel 13, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af hvede, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
1 658/79 (3) og de senere forordninger, der ændrer

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fast
sættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

denne ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

Denne forordning træder i kraft den 14. december

ning (EØF) nr. 1658/79 , på de tilbudspriser og de dags

1979 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(>) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 188 af 26. 7 . 1979, s. 1 .
(3 ) EFT nr. L 193 af 1 . 8 . 1979, s. 5.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af importafgifterne
for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

10.01 A

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug

10.01 B

Hård hvede

10.02
10.03

Rug
Byg

10.04
10.05 B

Havre

A
B
C
D
A

11.01 B

1 1.02 A la)
1 1.02 A Ib)

75,79

102,51 Op)
64,95 (')
67,90
77,64

Majs, andre end hybridmajs til ud
sæd

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

Afgifterne

Boghvede"
Hirse

Sorghum

Andre varer

Hvedemel og mel af blandsæd af
hvede og rug
Rugmel
Grove og fine gryn af hård hvede
Grove og fine gryn af blød hvede

88,04 O (3)
2,01

57,1 1 (")
80,24 (4)
0
(5)
120,23
104,67
172,12
128,98

(>) For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton .

(2) For majs med oprindelse i AVS eller OLT, som indføres i Den franske Republiks oversøiske

departementer, nedsættes importafgiften med 7,25 ECU pr. ton i henhold til forordning
(EØF) nr. 706/76.

(3) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesska
bet med 1,81 ECU pr. ton .

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indfør
sel i Fællesskabet med 50 % .

(5) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra
dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.

(6) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umid
delbart fra dette land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning ( EØF) nr. 1180/77 og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71

Nr. L 319/ 10
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2803/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn , mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

for tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i over
ensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 547/79 (2), særlig artikel 15, stk . 6, og
ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
1 659/79 (3) og de senere forordninger, der ændrer

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 om
handlede præmier, hvormed de forudfastsatte importaf
gifter for korn og malt skal forhøjes, fastsættes som
angivet i bilaget.
Artikel 2

denne ;

de nuværende cif-priser, herunder cif-priserne ved ter
minskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de

Denne forordning træder i kraft den 14. december
1979 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(!) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975 , s. 1 .
(2) EFT nr. L 188 af 26 . 7 . 1979 , s. 1 .
(3 ) EFT nr. L 193 af 1 . 8 . 1979, s. 7.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af de præmier, hvor
med importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Løbende
måned
12

Varebeskrivelse

1 . term .

2 . term .

3 . term .

1

2

3

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

0

0

0

10.04

Havre

0

10.05 B

0

0

0

0

10.07 A

Majs, anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

4,21

4,21

4,21

10.07 C

Sorghum

0

0

0

3,01

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

6,59

6,59

6,59

B. Malt
(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

1 1 .07 A I (a)
11.07 AI (b)
1 1.07 A II (a)
1 1.07 A II (b)
11.07 B

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4 . term .

12

1

2

3

4

Malt af hvede, ikke brændt, formalet

0

0

0

0

0

Malt af hvede, ikke brændt, ikke formalet
Malt af andet end hvede, ikke brændt, forma

0

0

0

0

0

let

0

0

0

0

0

formalet

0

0

0

0

0

Brændt malt

0

0

0

0

0

Varebeskrivelse

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2804/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter
for andre produkter fra olivenoliesektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 590/79 (2), særlig artikel 16, stk.
2,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

Ved forordning (EØF) nr. 3131 /78 af 28 . december
1978 ( n) besluttede Kommissionen at anvende licita
tionsproceduren for fastsættelsen af importafgifter for
olivenolie ;

i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2751 /78 af
23 . november 1978 om almindelige regler for fastsæt
telse af importafgiften for olivenolie ved licitation ( ,2)
er det fastsat, at minimumsafgiften skal fastsættes for
hvert af de pågældende produkter på grundlag af en
undersøgelse af situationen dels på verdensmarkedet
og det græske marked og dels på Fællesskabets mar
ked, samt de afgiftssatser tilbudsgiverne har anført ;

2749 /78 af 23 . november 1978 om samhandelen med

fedtstoffer mellem Fællesskabet og Grækenland (3),
særlig artikel 5, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1514/76 af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie
med oprindelse i Algeriet (4), ændret ved forordning
(EØF) nr. 2761 /78 (5), særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1521 /76 af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie
med oprindelse i Marokko (6), senest ændret ved for
ordning (EØF) nr. 2761 /78, særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1508/76 af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie
med oprindelse i Tunesien (7), ændret ved forordning
(EØF) nr. 2761 /78 , særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1180/77 af 17 . maj 1977 om indførsel til Fællesskabet
af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Tyr
kiet (8), ændret ved forordning (EØF) nr. 2766/78 (9),
særlig artikel 10, stk . 2,

ved opkrævelsen af afgiften skal der tages hensyn til
bestemmelserne i aftalerne mellem Fællesskabet og
visse trejdelande ; således skal afgiften for disse lande
fastsættes på grundlag af den afgift, der skal opkræves
ved indførsel fra andre tredjelande ;

gennemførelsen af ovennævnte bestemmelser for de
afgiftssatser, tilbudsgiverne har anført den 10. og 11 .
december 1979, indebærer at minimumsimportafgif
terne fastsættes som anført i bilag I til denne forord
ning ;

den afgift, der skal opkræves ved indførsel af oliven
henhørende under pos. 07.01 N II og 07.03 A II i den
fælles toldtarif, samt produkter henhørende under pos.
15.17 B I og 23.04 A II i den fælles toldtarif, skal be
regnes ud fra den minimumsimportafgift, der gælder
for den mængde olivenolie, disse produkter indehol
der ; dog kan afgiften for olivenolie ikke ligge under
et forud fastsat beløb svarende til 8 % af værdien af

det indførte produkt ; disse bestemmelser medfører, at
afgifterne fastsættes som anført i bilag II til nærvæ
rende forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1620/77 af 18 . juli 1977 om indførsel af olivenolie fra
Libanon ( 10), og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
(') EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s. 3025 /66 .
(2) EFT nr. L 78 af 30 . 3 . 1979, s . 1 .
(3) EFT nr. L 331 af 28 . 11 . 1978 , s. 1 .
(<•) EFT nr. L 169 af 28 . 6 . 1976, s . 24 .
(5 ) EFT nr. L 332 af 29 . 11 . 1978 , s . 13 .
(6) EFT nr. L 169 af 28 . 6 . 1976, s . 43 .
( 7) EFT nr. L 169 af 28 . 6. 1976, s . 9 .
(«) EFT nr. L 142 af 9 . 6 . 1977 , s. 10 .
H EFT nr. L 332 af 29 . U. 1978 , s . 26.
I0) EFT nr. L 181 af 21 . 7 . 1977, s. 4 .

Artikel 1

Minimumsimportafgifterne for olivenolie er fastsat i
bilag I.
(") EFT nr. L 370 af 30 . 12. 1978 , s. 60 .
(1 2) EFT nr. L 331 af 28 . 11 . 1978 , s . 6.
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Artikel 2

Artikel 3

Afgifterne for indførsel af andre produkter fra oliveno
liesektoren er fastsat i bilag II .

Denne forordning træder i kraft den 14. december
1979 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979 .
Pa Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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BILAG I

Minimumsimportafgifter i olivenoliesektoren
(ECU/ 100 kg)
Pos . i den fælles toldtarif

Grækenland

Tredjelande

15.07 A I a)

3,30 (')

27,40 (')

15.07 A I b)

2,70 (')

20,70 (')

15.07 A I c)

7,80 (')

31,90 (')

15.07 A II a)

4,50

34,20 (2)

15.07 A II b)

18,00

61,20 (3)

(') I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne underposition, som helt og holdent er fremstillet i et af nedennævnte
lande og transporteret direkte fra disse lande til Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med :
a) Grækenland, Spanien og Libanon : 0,60 ECU/ 100 kg ;
b) Tyrkiet : 22,36 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den eksportafgift, der er indført af
dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride den gældende afgift ;
c) Algeriet, Marokko og Tunesien : 24,78 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den eksportaf
gift, der er indført af disse lande ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride den gælde de afgift.
(:) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne underposition :
a) som helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra disse lande til Fællesskabet, ned
sættes den afgift, der skal opkræves, med 3,86 ECU/ 100 kg ;
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal
opkræves, med 3,09 ECU/ 100 kg.
(3) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne underposition :
a) som helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra disse lande til Fællesskabet, ned
sættes den afgift, der skal opkræves, med 7,25 ECU/ 100 kg ;
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal
opkræves, med 5,80, ECU/ 100 kg.

BILAG II

Importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren
(ECU / 100 kg)
Pos. i den fælles toldtarif

Grækenland

Tredjelande

07.01 N II

0,59

4,55

07.03 A II

0,59

4,55

15.17 B I a)

1,35

10,35

15.17 B I b)

2,16

16,56

23.04 A II

0,62

2,55
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2805/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for kom ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 547/79 (2), særlig artikel 16, stk. 2, fjerde

anvendelsen af disse bestemmelser pa den øjeblikke
lige markedssituation for produkter forarbejdet på ba
sis af korn og ris fører til at fastsætte et restitutionsbe
løb, der skal udligne forskellen mellem priserne inden
for Fællesskabet og priserne på verdensmarkedet ;

situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt, at differentiere
restitutionen for visse produkter alt efter deres bestem
melsessted ;

afsnit,

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Ud
valg, og

for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner fun
gerer normalt, skal der ved bergningen af disse beløb

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vistamargen på højst 2,25 % anven
des en omregningskurs, der er baseret på disse va

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 16 i forordning (EØF) nr. 2727/75
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er navnt i arti
kel 1 i forordningen , og priserne på disse produkter
inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitu
tion .

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr.
2746/75 af 29. oktober 1975 om almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner for korn og om kriteri
erne for restitutionsbeløbets fastsættelse (3 ) skal restitu
tionerne fastsættes under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling dels med hensyn til de
disponible mængder af korn samt deres pris på Fælles
skabets marked, dels med hensyn til priserne for korn
og kornprodukter på verdensmarkedet ;

ifølge samme artikel er det ligeledes vigtigt at sikre uli
gevægt på kornmakederne og en naturlig udvikling
for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hen
syn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og
til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets

lutaers effektive kurs,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vistakurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer ;
restitutionen skal fastsættes en gang om måneden ;
den kan ændres i mellemtiden ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

marked ;

i Rådets forordning (EØF) nr. 2744/75 af 29 . oktober
1975 om regler for indførsel og udførsel af produkter
forarbejdet på basis af korn og ris (4 ), senest ændret
ved forordning ( EØF) nr. 2245/78 (5), fastsættes de sær
lige kriterier, der lægges til grund ved beregningen af
restitutionen for disse produkter ;
(•)
(2)
(5 )
(4 )
(s)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr .

L
L
L
L
L

281
188
281
281
273

af
af
af
af
af

1. 1 1.
26 . 7 .
1. 1 1.
1 . 11 .
29 . 9 .

1975,
1979,
1975,
1975,
1978 ,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
78 .
65 .
1.

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1 , litra d), i for
ordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte malt, for hvilke for
ordning (EØF) nr. 2744/75 gælder, fastsættes til de i
bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december
1979 .

Nr. L 319/ 16
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1979.
Pa Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af eksportrestitutio
nerne for malt

(ECU / ton)
Position i den fælles toldtarif

Restitutionsbeløb

11.07 A I b)

59,85

11.07 A II b)

73,51

11.07 B

85,67

r
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Nr. L 319/ 17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2806/79
af 13 . december 1979

om visse gensidige meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen in
den for svinekødsektoren og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2330/74
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

beregnede markedspriser udvikler sig unormalt ; det
bør derfor fastsættes, at den eller de manglende note
ringer erstattes af den sidst foreliggende notering ; an
vendelse af den sidst foreliggende notering skal dog
ikke længere være mulig efter udløbet af en vis tid
uden noteringer, som lader formode, at situationen på
det pågældende marked er unormal ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød ( 1), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1423/78 (2), særlig artikel 22, og

for at opnå et så præcist billede af markedet som mu
ligt bør Kommissionen råde over regelmæssige oplys
ninger vedrørende de andre svinekødprodukter samt
over andre oplysninger, som måtte komme til med

ud fra følgende betragtninger :

lemsstaternes kendskab ;

I artikel 22 i forordning (EØF) nr. 2759/75 er det fast
sat, at medlemsstaterne og Kommissionen gensidigt
meddeler hinanden de nødvendige oplysninger i for
bindelse med gennemførelsen af nævnte forordning ;
for at have de for gennemførelsen af markedsordnin
gen fornødne oplysninger til rådighed på ensartet vis
og til rette tid er det nødvendigt at fastlægge medlems
staternes forpligtelser nærmere ;
anvendelsen af de i artikel 3 i forordning (EØF) nr.
2759/75 fastsatte interventionsforanstaltninger kræver
et nøje kendskab til markedet ; for at nå til det bedst
muligt prismæssige sammenligningsgrundlag for slag
tede svin bør der tages hensyn til alle vigtige klasser i
det fælles handelsklasseskema for svinekroppe i Rå
dets forordning (EØF) nr. 2760/75 (3) på det i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 1229/72 fastlagte
handelstrin (4), og de markeder bør lægges til grund,
som er opført i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr.
2762/75 (5) ; det er nødvendigt at råde over oplysnin
ger vedrørende, priserne på smågrise til vurdering af
den forventede markedsudvikling, navnlig for til sta
dighed at opretholde et pålideligt overblik over mar
kedssitutionen i henhold til artikel 3 i Rådets forord

ning (EØF) nr. 2765/75 (6) og for at forberede interven
tionsforanstaltningerne i god tid ; Italien er imidlertid
ikke for tiden i stand til at fremskaffe alle de ønskede

oplysninger ;

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Senest torsdag i hver uge giver edlemsstaterne for
den foregående uge Kommissionen meddelelse om
a) noteringerne bestemt i overensstemmelse med for
ordning (EØF) nr. 2760/75 for 100 kg slagtet svin
af handelsklasse II på det handelstrin, der er fastsat
ved forordning (EØF) nr. 1 229/72, og noteret på de
markeder, der er anført i bilaget til forordning
(EØF) nr. 2762/75 :

b) de repræsentative noteringer for smågrise pr. stk. af
en levende vægt på ca . 20 kg.

det kan forekomme, at noteringer ikke når frem til
Kommissionen ; det er nødvendigt at undgå, at mang
lende noteringer medfører, at de af Kommissionen
(!)
(*)
(3)
(«)
(5)
(6)

denne forordning indeholder bestemmelserne i Kom
missionens forordning (EØF) nr. 2330/74 (7), ændret
ved forordning (EØF) nr. 1 1 88/77 (8) ; forordning
(EØF) nr. 2330/74 kan derfor ophæves ;

282
171
282
136
282
282

af
af
af
af
af
af

1 . 11 .
28 . 6 .
1 . 11 .
14. 6 .
1 . 11 .
1 . 11 .

1975,
1978 ,
1975,
1972,
1975,
1975,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

1.
19 .
10 .
9.
17.
23 .

2. Såfremt en eller flere noteringer ikke når frem til
Kommissionen , tager denne hensyn til den sidst fore
liggende notering. Såfremt noteringerne mangler for
tredje uge i træk, tager Kommissionen ikke længere
hensyn til den eller de pågældende noteringer.
( 7) EFT nr. L 249 af 12. 9 . 1974, s. 13 .
(8) EFT nr. L 138 af 4. 6. 1977, s. 12.

Nr. L 319 / 18

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 2

En gang om måneden giver medlemsstaterne Kommis
sionen meddelelse om de gennemsnitlige markedspri
ser for den forudgående måned for slagtede svin af
handelsklasserne fra E til IV som omhandlet i bilag I
til forordning (EØF) nr. 2760/75.

14. 12. 79

b) priserne pa de repræsentative markeder i tredjelan
dene .

Artikel 4
Kommissionen vurderer de fra medlemsstaterne med

For såvidt angår Italien skal de i foregående afsnit
nævnte meddelelser ikke afgives før 1 . januar 1983.

delte oplysninger og meddeler dem til Forvaltningsko

Artikel 3

Artikel 5

På anmodning af Kommissionen fremsender med
lemsstaterne følgende oplysninger, de råder over,
vedrørende produkter, som er omfattet af forordning

miteen for Svinekød .

Forordning (EØF) nr. 2330/74 ophæves.

(EØF) nr. 2759/75 :

a) markedspriserne i medlemsstaterne for produkter
indført fra tredjelande ;

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Nœstformand
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Nr. L 319/ 19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2807/79
af 13 . december 1979

om ændring af forordning (EØF) nr. 1715/79 om gennemførelsesbestemmelser
for destillering af biprodukter fra vinfremstilling for vinproduktionsåret 1979/80

FÆLLESSKABER HAR —

artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1715/79 (4), forlænges i overensstemmelse hermed ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 337/
79 af 5. februar 1979 om den fælles markedsordning
for vin ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2594/79 (2), særlig artikel 6, stk. 3, og

teen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2524/79 (3)
forlænges fristerne for pligtige vinydelser i produk
tionsåret 1978/79, herunder fristen for levering af vin
til destillation, der forlænges til den 31 . december
1979 ; for at præcisere, at denne forlængelse ikke bevir
ker, at producenter, som benytter sig heraf, ikke ude
lukkes fra muligheden for at gøre brug af interven
tionsforanstaltninger i produktionsåret 1979/80, bør
det anføres, at den referenceperiode, der omhandles i

Artikel 1

I artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1715/79 ændres
»den 31 . august 1979 « til »den 31 . december 1979 «.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . september 1979 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979 .
Pa Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(•) EFT nr. L 54 af 5 . 3 . 1979 , s. 1 .
(2) EFT nr. L 297 af 24. 11 . 1979, s. 4.
(3) EFT nr. L 289 af 16. 11 . 1979, s. 23.

(4) EFT nr. L 198 af 4. 8 . 1979 , s. 14.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2808/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

FÆLLESSKABER HAR —

ning (EØF) nr. 2415/79 på de oplysninger, som Kom

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 590/79 (2), særlig artikel 27, stk.
4, og

ud fra følgende betragtninger :

missionen har kendskab til, fører til at ændre det for

tiden gældende støttebeløb som angivet i bilaget til
nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF omhand
lede støttebeløb fastsættes som angivet i bilaget.

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/ 66/EØF omhand
lede støttebeløb er fastsat ved forordning (EØF) nr.
241 5/79 (3 ), senest ændret ved forordning (EØF) nr.

Denne forordning træder i kraft den 14. december

2750/79 (4),

1979 .

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(>) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
O EFT nr. L 78 af 30. 3 . 1979, s. 1 .
(3) EFT nr. L 275 af 1 . 11 . 1979, s. 43.

h) EFT nr. L 311 af 7. 12. 1979, s. 22.
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Nr. L 319/21

BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af støttebeløbet for
olieholdige frø
(i ECU / 100 ke)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Støttebeløb

ex 12.01

Raps- og rybsfrø

17,429

ex 12.01

Solsikkefrø

18,925

(i ECU / 100 kg)
Støttebeløb ved forudfastsættelse
for måneden

Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse
december
1979

januar

februar
1980

marts

april

maj

1980

1980

1980

1980

18,011

17,660

ex 12.01

Raps- og rybsfrø

17,429

17,459

17,840

18,011

ex 12.01

Solsikkefrø

18,925

19,205

19,577

20,022
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2809/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ( x), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 590/79 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1569/72 af 20 . juli 1972 om indførelse af særlige foran
staltninger for raps- og rybsfrø (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 852/78 (4),

under henvisning til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2300 /73 af 23 . august 1973 om gennemførel
sesbestemmelser

vedrørende

differencebeløbene

for

raps- og rybsfrø bg om ophævelse af forordning (EØF)
nr. 1464/73 (5), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 234/77 (6) særlig artikel 9, stk. 4,

1979 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige
frø (7), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2808 /
79(8);
for at sikre at ordningen fungerer normalt, skal der
ved beregningen af verdensmarkedsprisen
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , an
vendes en omregningskurs, der er baseret på disse
valutaers effektive kurs,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vistakurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer ;
det følger af anvendelsen af alle disse bestemmelser, at
verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø skal fastsæt
tes som angivet i bilaget til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Ud
valg, og

ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 9 , stk . 4, i forordning (EØF) nr.
2300 / 73 skal Kommissionen fastsætte verdensmarkeds

Artikel 1

Den i artikel 9, stk . 4, i forordning (EØF) nr. 2300/73
omhandlede verdensmarkedspris fastsættes som angi
vet i bilaget.

prisen for raps- og rybsfrø ;
verdensmarkedsprisen fastsættes i overensstemmelse
med de regler og kriterier, der er angivet i Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 2415/79 af 31 . oktober

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december
1979 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(')
(2)
(3 )
(4 )
(5 )

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 af 30 . 9. 1966, s. 3025/66 .
L 78 af 30 . 3 . 1979, s . 1 .
L 167 af 25 . 7 . 1972, s . 9 .
L 1 16 af 28 . 4. 1978 , s. 6 .
L 236 af 24. 8 . 1973 , s . 28 .

6 EFT nr. L 143 af 10 . 6 . 1977 , s . 9 .

( 7) EFT nr. L 275 af 1 . 11 . 1979, s . 43 .
(8) Se side 20 i denne Tidende .
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Nr. L 319 / 23

BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af verdensmarkedspri
sen for raps- og rybsfrø
i ECU / 100 kg (>)
Position
i den fælles
toldtarif

ex 12.01

Varebeskrivelse

Verdensmarkedspris

Raps- og rybsfrø

20,505

i ECU / 100 kg(1)/
Verdensmarkedspris i tilfælde af forudsfastsættelse
Position
i den fælles
toldtarif

ex 12.01

af støtten for måneden
Varebeskrivelse

Raps- og rybsfrø

december

januar

februar

marts

april

maj

1979

1980

1980

1980

1980

1980

20,505

20,856

20,856

21,066

21,066

21,417

(>) Den omregningssats i ECU i national valuta, som er nævnt i artikel 9, stk. 5, litra a), i forordning (EØF) nr. 2300/73, er som følger :
1
1
1
1
1
1
1
1

ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU

=
=

2,48208
2,74362
39,7897
5,84700
7,72336
0,668201
0,649519
1 158,77

DM
fl .
bfr./lfr.
ffr.
dkr.
£ Irl .
£ UK
lire
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2810/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

— interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked,

— det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter ( ! ), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1761 /78 (2), særlig artikel 17, stk. 4,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Ud
valg, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 804/68
kan forskellen mellem priserne i den internationale
samhandel på de produkter, der er nævnt i artikel 1 i
forordningen og priserne på disse produkter inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution ;
i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 876/ 68 af
28 . juni 1968 om de almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter og
kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 2429 /72 (4), skal resti
tutionen for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 804/68 , og som udføres i uforar
bejdet stand, fastsættes under hensyntagen til :
— situationen og den forventede prisudvikling for
mælk og mejeriprodukter og de disponible mæng
der på Fællesskabets marked samt situationen og
den forventede prisudvikling for mælk og mejeri
produkter i den internationale handel ,
— afsætningsomkostningerne og de gunstigste om
kostninger for transport fra Fællesskabets marked
til eksporthavnene eller andre af Fællesskabets ud
førselssteder samt transportomkostningerne til be
stemmelseslandene,

— målene for den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter, som er at sikre disse markeder
en afbalanceret situation og en naturlig udvikling
af priser og samhandel,
(')
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
204
155
264

af
af
af
af

28 . 6. 1968 , s. 13 .
28 . 7. 1978 , s . 6 .
3 . 7 . 1968 , s . 1 .
23 . 11 . 1972, s . 1 .

ifølge artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 876/68
fastsættes priserne inden for Fællesskabet under hen
syntagen til de med henblik på udførselen gunstigste,
faktiske priser. Fastsættelsen af priserne i den interna
tionale handel sker under særlig hensyntagen til :
a) de faktiske priser på markederne i tredjelande,
b) de gunstigste priser ved indførsel fra tredjelande til
andre tredjelande som bestemmelseslande,
c) de producentpriser, der konstateres i eksportererde
tredjelande, i givet fald under hensyntagen til de til
skud, der ydes af disse lande,
d) tilbudsprisen franco Fællesskabets grænse ;
ifølge artikel 4 i forordning (EØF) nr. 876/68 kan situ
ationen i den internationale handel eller de særlige
krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differen
tiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i arti
kel 1 i forordning (EØF) nr. 804/68 , alt efter bestem
melsesstedet ;

ved artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 876/68 er
det fastsat, at fortegnelsen over de produkter, for
hvilke der ydes en eksportrestitution , og restitutionsbe
løbet fastsættes mindst én gang hver fjerde uge ; resti
tutionsbeløbet kan dog opretholdes uændret i mere
end fire uger ;
ifølge artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1098 /68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestem
melser vedrørende eksportrestitutioner for mælk og
mejeriprodukter (5), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 37/75 (6), er restitutionen for produkter hen
hørende under position 04.02 B lig med summen af
to elementer, hvoraf det ene tager hensyn til mæng
den af mejeriprodukter og det andet til mængden af
tilsat saccharose ; det sidste element tages dog kun i
betragtning, når den tilsatte saccharose er fremstillet af
sukkerroer eller sukkerrør, der er høstet inden for Fæl
lesskabet ;

for produkter henhørende under position 04.02 B II a)
eller 04.02 B II b) 1 med et fedtindhold på 9,5 vægt
procent eller derunder fastsættes det ovenfor nævnte
første element for 100 kg af hele produktet ; for de
andre produkter henhørende under position 04.02 B
beregnes dette element ved at multiplicere grundbelø
bet med det pågældende produkts indhold af mejeri
produkter ; dette grundbeløb er lig med den restitu
tion , der fastsættes for 1 kilogram af de mejeriproduk
ter, der er indeholdt i hele produktet ;
det andet element beregnes ved at multiplicere det re
stitutionsgrundbeløb, der gælder på dagen for udførse
len af de produkter, som er nævnt i artikel 1 , stk . 1 , li
(5 ) EFT nr. L 184 af 29 . 7. 1968 , s. 10 .
(6 EFT nr. L 5 af 9 . 1 . 1975, s. 7.
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tra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 3330/74 af 19.
december 1974 om den fælles markedsordning for
sukker f1), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1396/78 (2), med hele produktets indhold af saccha
rose ;

for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner fun
gerer normalt, skal der ved beregningen af disse beløb
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vistamargen på højst 2,25 % , anven
des en omregningskurs, der er baseret på disse va

Nr. L 319/ 25

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for mælk og mejeriprodukter og sær
lig på priserne for disse produkter inden for Fællesska
bet og verdensmarkedet fører til at fastsætte restitutio
nen for produkterne til de beløb, der er angivet i bila
get til denne forordning ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Mælk og Mejeriprodukter —

lutaers effektive kurs,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vistakurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer ;

de særlige betingelser for betaling af restitutionen for
skummetmælkspulver der anvendes til foder i bestem
melseslandet er blevet fastsat ved forordning (EØF) nr.
2054/76 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2649/78 (4) ;
restitutionssatserne for ost er beregnet for produkter,
som er bestemt til direkte forbrug ; osteskorpe og
osteaffald opfylder ikke dette formål ; for at forhindre
enhver fejlagtig fortolkning er det nødvendigt at frem
hæve, at disse produkter henhørende under toldposi
tion 04.04 ikke er restitutionsberettigede ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . De i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 804/68
omhandlede eksportrestitutioner for produkter i uforar
bejdet stand fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

2. Der fastsættes ingen restitution for udførsler til
zone E for produkterne henhørende under pos. 04.01 ,
04.02, 04.03 og 23.07 i den fælles toldtarif.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december
1979 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1979.
Pa Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

C)
O
(>)
(")

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359
170
228
351

af
af
af
af

31 .
27.
20.
15.

12. 1974, s. 1 .
6. 1978, s. 1 .
8 . 1976, s. 17.
12. 1978, s. 26.
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Nr.L 319/26
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for mælk og mejeriprodukter

Restitutionsbeløb

Poiidon i
den faciles

Varebeskrivelse

Kode

toldtarif

04.01

i ECU/100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet]

Mælk og fløde, frisk, ikke koncentreret eller sødet :

ex A. Andre varer end valle, med et fedtindhold på vægtprocent og derunder (J) :

I. Yoghurt, kefir, ymer, kærnemælk og lignende fermenteret eller syrnet
mælk :

a) I pakninger med et indhold af 2 liter og derunder

0110 00

b) Andre varer

0120 00

5,96

II. I andre tilfælde :

a) I pakninger med et indhold af 2 liter og derunder med et fedt
indhold på :
1 . 4 vægtprocent og derunder :

(aa) Med et fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

0130 10

ved udførsel til :

— De væbnede styrker omhandlet i artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 192/75

1,78

— Andre bestemmelser

1,56

(bb) Med et fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, dog højst
3 vægtprocent

0130 22

ved udførsel til :

— Lande i nærheden af Fællesskabet

5,15
6,38

— Andre bestemmelser

(cc) Med et fedtindhold på over 3 vægtprocent

0130 31

ved udførsel til :

— Lande i nærheden af Fællesskabet

7,29

— Andre bestemmelser

9,24

2. Over 4 vægtprocent

0140 00

ved udførsel til :
— Lande i nærheden af Fællesskabet
— Andre bestemmelser

7

10,75
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Nr.L 319/27

Restitutionsbeløb

Position i

den faciles

Varebeskrivelse

Kode

toldtarif

04.01

{fortsat)

i ECU/100 kg

netto (hvis ikke

andet er angivet]

b) Andre varer, med et fedtindhold på :
1. 4 vægtprocent og derunder :
(aa) Med et fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

(bb) Med et fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, dog højst

0150 10

1,56

0150 21

5,32

3 vægtprocent

(cc) med et fedtindhold på over 3 vægtprocent

0150 31

ved udførsel til :

— De væbnede styrker omhandlet i artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 192/75

703

— Andre bestemmelser

6,46

2. Over 4 vægtprocent

0160 00

ved udførsel fciil :

— De væbnede styrker omhandlet i artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 192/75

7,87

— Andre bestemmelser

7,00

ex B. Andre varer, undtagen valle, med et fedtindhold på (*) :
ex I. Over 6 vægtprocent, men under eller lig 21 vægtprocent :
- (a) Med et fedtindhold på 10 vægtprocent og derunder

0200 05

18,87

0200 11

29,43

0200 21

44,5,1

0300 12

5343

0300 13

83,29

0300 20

91,91

0400 11

1(04,83

0400 22
0400 30

154,39
180,81

0620 00

63,00

(b) Med et fedtindhold på over 10 vægtprocent, dog højst 17 vægt
procent

(c) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent

II. Over 21 vægtprocent, dog højst 45 vægtprocent :

(a) Med et fedtindhold på 35 vægtprocent og derunder
(b) Med et fedtindhold på over 35 vægtprocent, dog højst 39
vægtprocent

(c) Med et fedtindhold på over 39 vægtprocent
III. Over 45 vægtprocent :

(a) Med et fedtindhold på 68 vægtprocent og derunder
(b) Med et fedtindhold på over 68 vægtprocent, dog højst 80
vægtprocent

(c) Med et fedtindhold på over 80 vægtprocent
D4.02

Mælk og fløde, konserveret, koncentreret eller sødet :
A. Ikke tilsat sukker (z) :

II. Mælk og fløde, i pulverform eller som granulat :

a) I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder og med et fedtindhold
på :

1 . 1,5 vægtprocent og derunder

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 319/28

Restitutionsbeløb

Position i
den fælles
toldtarif

04.02

[fortsatj

14. 12. 79

Varebeskrivelse

Kode

i ECU/100 kg

netto (hvis iklce
andet er angivet)

2. Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :

(aa) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

0720 00

63,00

0720 20

85,65

0720 30

94,71

0720 40

106,31

0820 00

rø,0l7

0920 10

111,94

0920 30

126,49

0920 40

131,53

0920 50

149,06

0920 60

161,67

0920 70

174,28

1020 00

63,00

1120 10

63,00

1120 20

85,65

1120 30

94,71

1120 40

106,31

1220 00

109,07

1320 10

111,94

1320 30

126,49

1320 40

131,53

1320 50

149,06

1320 60

161,67

1320 70

174,28

(bb) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst 17
vægtprocent

(cc) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent, dog højst 25
vægtprocent

(dd) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent
3. Over 27 vægtprocent, dog højst 29 vægtprocent
4. Over 29 vægtprocent :

( aa) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

(bb) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent, dog højst 45 vægt
procent

(cc) Med et fedtindhold på over 45 vægtprocent, dog højst 59 vægt
procent

(dd) Med et fedtindhold på over 59 vægtprocent, dog højst 69 vægt
procent

(ee) Med et fedtindhold på over 69 vægtprocent, dog højst 79 vægt
procent

(ff) Med en fedtindhold på over 79 vægtprocent
b) Andre varer, med undtagelse af varer indeholdende fiskemel eller fiske
olie eller fiskeleverolie og jernkarbonat eller jernsulfat med et fedt
indhold på (3) :

1 . 1,5 vægtprocent og derunder

2. Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :
(aa) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

(bb) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst 17
vægtprocent

(cc) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent, dog højst 25
vægtprocent

(dd) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent

3. Over 27 vægtprocent, dog højst 29 vægtprocent
4. Over 29 vægtprocent :

(aa) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

(bb) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent, dog højst 45 vægt
procent

(cc) Med et fedtindhold på over 45 vægtprocent, dog højst 59 vægt
procent

(dd) Med et fedtindhold på over 59 vægtprocent, dog højst 69 vægt
procent

(ee) Med et fedtindhold på over 69 vægtprocent, dog højst 79 vægt
procent

(ff) Med en fedtindhold på over 79 vægtprocent
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Restitutionsbeløb

Position i
den fælles
toldtarif

04.02

ffortsat)

Nr.L 319/29

Varebeskrivelse

Kode

i ECU/100 kg

netto (hvis ikke

andet er angivet)

III. Mælk og fløde, i anden form :

a) I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder med fedtindhold på
11 vægtprocent og derunder :

1 . Med et fedtindhold på 8,9 vægtprocent og derunder og med et
indhold af fedtfri mælketørstof på :

(aa) under 15 vægtprocent og med et fedtindhold på :
( 11 ) 3 vægtprocent og derunder
(22) over 3 vægtprocent

1420 12
1420 22

ved udførsel til :

— lande i nærheden af Fællesskabet

7,29

— andre bestemmelser

9,24

(bb) 15 vægtprocent og derover og med et fedtindhold på :
( 11 ) 3 vægtprocent og derunder
(22) over 3 vægtprocent, dog højest 7,4 vægtprocent
(33 ) over 7,4 vægtprocent

2. Andre varer med et indhold af fedtfri mælketørstof på :
(aa) under 15 vægtprocent
(bb) 15 vægtprocent og derover

1420 50
1420 60

18,15

1420 70

24,37

1520 10

18,88

1520 20

28,91

b) Andre varer, med et fedtindhold på :
1 . 45 vægtprocent og derunder og med et indhold af fedtfri mælke
tørstof på :

(aa) under 15 vægtprocent og med et fedtindhold på :
( 11 ) 3 vægtprocent og derunder
(22) over 3 vægtprocent, dog højst 8,9 vægtprocent
(33 ) over 8,9 vægtprocent, dog højst 11 vægtprocent
(44) over 11 vægtprocent, dog højst 21 vægtprocent
(55) over 21 vægtprocent, dog højst 39 vægtprocent
(66) over 39 vægtprocent

(bb) 15 vægtprocent og derover og med et fedtindhold på :
( 11 ) 3 vægtprocent og derunder
(22) over 3 vægtprocent, dog højst 7,4 vægtprocent
(33 ) over 7,4 vægtprocent, dog højst 8,9 vægtprocent
(44) over 9,9 vægtprocent
2. Over 45 vægtprocent

1620 70
1630 00

7,29

1630 10

18,88

1630 20

310,45

1630 30

53,13

1630 40

91,91

1630 50
1630 60

18,15

1630 70

24,37

1630 80

28,91

1720 00

104,83

2220 00

0,6300 (4)

B. Tilsat sukker :

I. Mælk og fløde, i pulverform eller som granulat :

ex b) Andre varer, undtagen talle :
1 . I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder og med et fedt
indhold på :
aa) 1,5 vægtprocent og derunder

pr. km

Nr.L 319/30

Position i
den fælle*
toldtarif

04.02

ffortsat)
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Restitutionsbelob
Varebeskrivelse

i ECU/100 kg

Kode

netto (hvis ikke
andet er angivet]

2320 10

0,6300 (4)

bb) Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :
(11 ) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder
(22) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst
17 vægtprocent

(33) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent, dog højst
25 vægtprocent

Pr- kg

2320 20

0,85165 (4)
Pr- kg

2320 30

0,9471 (4)
Pr- kg

(44) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent

2320 40

1,0631 (4)
Pr- kg

cc) Over 27 vægtprocent :

(11 ) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

2420 10

1,0907 (4)

(22) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

2420 20

1,2649 (4)

pr- kg

pr- kg

2. Andre varer, med et fedtindhold på :
aa) 1,5 vægtprocent og derunder

2520 00

(0,6300 (4)
pr- kg

bb) Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :
(11 ) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

2620 10

0,6300 (4)
pr- kg

(22) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst
17 vægtprocent

2620 20

0,815651 (4)
pr- kg

(33) Med et fedtindhold på 17 vægtprocent, dog højst
25 vægtprocent

2620 30

0,9471 (4)

2620 40

1,0631 (4)

pr- kg

(44) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent

Pr. kg

cc) Over 27 vægtprocent :

(11) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

2720 10

1,0907 (4)

(22) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

2720 20

1,2649 (4)

pr. kg
pr. kg

ex II. Mælk og fløde, undtagen valle, i anden form :
ex a) I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder og med fedtindhold
på 9,5 vægtprocent og derunder

( 1 ) Med et fedtindhold på 6,9 vægtprocent og derunder og med
et indhold af fedtfri mælketørstof på :

(aa) under 15 vægtprocent og med et fedtindhold på :
(11) 3 vægtprocent og derunder

2810 11

(22) over 3 vægtprocent

2810 12

-(4l
pr- kg

ved udførsel til :

— lande i nærheden af Fællesskabet

0,0729 (4)

— andre bestemmelser

0,0924 (4)

(bb) 15 vægtprocent og derover

pr- kg
pr. kg

2810 15

17,43 (»)

2810 20

29,92 (»)

(2) Med et fedtindhold på over 6,9 vægtprocent og med et

indhold af fedtfri mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

De Europæiske Fællesskabers Tidende

14. 12. 79

Nr. L 319/31

Hestitutionsbelab

Position i
de* fælle*

Varebeskrivelse

Kode

toldtarif

b) Andre varer, med et fedtindhold på

04.02

(fortsat)

ex 1. 45 vægtprocent og derunder :
(aa) Med et fedtindhold på 6,9 vægtprocent og derunder
og med et indhold af fedtfri mælketørstof på 15 vægt
procent og derover
(bb) Med et fedtindhold på over 6,9 vægtprocent, dog
højst 21 vægtprocent, og med et indhold af fedtfri
mælketørstof på 15 vægtprocent og derover
(cc) Med et fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, dog
højst 21 vægtprocent, og med et indhold af fedtfri
mælketørstof på under 15 vægtprocent

(dd) Med , et fedtindhold på over 21 vægtprocent, dog
højst 39 vægtprocent

(ee) Med et fedtindhold på over 39 vægtprocent
2- Over 45 vægtprocent
04.03

i ECU/100 kg
netto (hvis ikke
indet er angivet)

2910 70

17,43 (»)

2910 76

29,92 (5)

2910 80

0,3045 (4)
kg

2910 8.5

0,5313 (4)

2910 90

0,9191 (4)

pr- kg
pr- kg

3010 00

lgM83> (4)
pr. kg

Smør :

ex A. Med et fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder :

(I) Med et fedtindhold på 62 vægtprocent og derover, dog under 78
vægtprocent

3110 05

142,15

3110 16

178,83

3110 22

183,41

3110 32

188,00

3210 10

188 „00

3210 20

243,78

(II) Med et fedtindhold på 78 vægtprocent og derover, dog under
80 vægtprocent

(III) Med et fedtindhold på 80 vægtprocent og derover, dog under
82 vægtprocent
(IV) Med et fedtindhold på 82 vægtprocent og derover

B. Andre varer, med et fedtindhold på :
(I) 99,5 vægtprocent og derunder
(II) Over 99,5 vægtprocent
04.04

Ost og ostemasse (6) :

ex A. Emmental, Gruyére, ikke revet eller i pulverform :
II. Andre varer

3800 00

ved udførsel til :
— Zone B

129,54

— Zone D

15,43

— Zone E

— Canada

101,03

— Liechtenstein og Schweiz
— Østrig

23,03

— Andre bestemmelser

ex C. Ost med skimmeldannelse i ostemassen, ikke revet eller i pulverform,
undtagen Roquefort

114,54
4000 00

ved udførsel til :

— Østrig
— Zone D
— Zone E

16,91
€3,81

— Canada

57,55
83,32

— Andre bestemmelser

94,53

Nr. L 319/32
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Restitutionsbeløb

Position i
den faciles
toldtarif

04.04

[fortsat)
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Varebeskrivelse

Kode

i ECU/100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet]

D. Smelteost, ikke revet eller i pulverform :

II. Andre varer, med et fedtindhold på :
a) 36 vægtprocent og derunder og med et fedtindhold i tørstof på :

ex 1 . 48 vægtprocent og derunder og med et indhold af tørstof på :
(aa) 33 vægtprocent og derover, dog under 38 vægtprocent

4410 10

ved udførsel til :

— Østrig

4,47

— Zone D

8,34

— Zone E

27,53

— Canada

31,13

— Schweiz

6,41

35,31

— Andre bestemmelser

(bb) 38 vægtprocent og derover, dog under 43 vægtprocent
og med et fedtindhold i tørstoffet på :
(11) Under 20 vægtprocent

4410 20

ved udførsel til :

— Østrig

4,47

— Zone D

834

— Zone E

27,53

— Canada

31,13

— Schweiz

6,41
35 J1

— Andre bestemmelser

(22) vægtprocent og derover

4410 30

ved udførsel til :

— Østrig

6,60

— Zone D

12,34

— Zone E

40,63

— Canada
— Schweiz

46,06
9,4«

— Andre bestemmelser

52,22

(cc) 43 vægtprocent og derover og med et fedtindhold i tør
stoffet på :
( 11 ) Under 20 vægtprocent

4410 40

ved udførsel til :

— Østrig

4,47

— Zone D

8,34

— Zone E

27,53

— Canada

31,13

— Schweiz

6,41

— Andre bestemmelser

35,31

14 . 12. 79
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Restitutionsbelob

Position i
den fælles
toldtarif

04.04

(fortsat)

Nr. L 319 /33

Varebeskrivelse

Kode

i ECU/100 kg

netto (hvis ikke

andet er angivet]

(22) 20 vægtprocent og derover*, dog under 40 vægt
procent

4410 50

ved udførsel til :

— Østrig

6,60

— Zone D

12,34

— Zone E

40,63

— Canada

46,06

— Schweiz

9,48

— Andre bestemmelser

(33) 40 vægtprocent og derover

5122
4410 60

ved udførsel til :

— Østrig

9,67

— Zone D

18,03

— Zone E

59,25

— Canada

67,36

— Schweiz

13,83

— Andre bestemmelser

76,31

ex 2. Over 48 vægtprocent og med et indhold af tørstof på :
(aa) 33 vægtprocent og derover, dog under 38 vægtprocent

4510 10

ved udførsel til :

— Østrig

4.47

— Zone D

8,34

— Zone E

27,53

— Canada

31,13

— Schweiz

6,41

35,31

— Andre bestemmelser

(bb) 38 vægtprocent og derover, dog under 43 vægtprocent

4510 20

ved udførsel til :

— Østrig

6,60

— Zone D

12,34

— Zone E

40,63

— Canada

46,06

— Schweiz

9.48

— Andre bestemmelser

(cc) 43 vægtprocent og derover, dog under 46 vægtprocent

52,22
4510 30

ved udførsel til :

— Østrig

9,67

— Zone D

18£3

— Zone E

59,25

— Canada

67,36
13,83
7631

— Schweiz
— Andre bestemmelser

Nr. L 319/34
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Restitutionsbeløb

Position i
den fælle«

Varebeskrivelse

toldtarif

Kode

i ECU/100 kg

netto (hvis ikke

andet er angivet)

04.04

(dd) 46 vægtprocent og derover, og med et fedtindhold i tør

(fortsat)

stoffet på :

(11 ) Under 55 vægtprocent

4510 40

ved udførsel til :

— Østrig

9,67
18,03
59,25
67,36
13,83

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(22) 55 vægtprocent og derover

7631

4510 50

ved udførsel til :

— Østrig

11,46
21,39
70,31
79,92
16,42
90,52

— Zone D

— Zone E
— Canada
— Schweiz

— Andre bestemmelser

b) Over 36 vægtprocent

4610 00

ved udførsel til :

— Østrig

— Schweiz

11,46
21,39
70,31
79,92
16,42

— Andre bestemmelser

90,52

— Zone D
— Zone E

— Canada

E. Andre varer :

I. Ikke revet eller i pulverform, med et fedtindhold i ostemassen på
40 vægtprocent og derunder og med vandindhold i den fedtfri
ostemasse på :

ex a) 47 vægtprocent og derunder :
(1 ) Grana, Parmigiano Reggiano

4710 11

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

146,48
120,02
145,32
110,79
146,48

— Canada
— Schweiz
■— Andre bestemmelser

(2) Fiore Sardo, Pecorino

4710 16

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

156,91
133,32
147,13
121,22
156,91

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(3) Andre varer (undtagen , ost fremstillet af valle), med et
fedtindhold i tørstoffet på 30 vægtprocent og derover

4710 22

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E
— Canada

— Schweiz
— Andre bestemmelser

146,4«
120,02
145,32
110,79
146,48
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Restitutionsbeløb

Pcxidoa i
den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

U4.U4
{ fortsat

Nr . L 319/35

Kode

i ECU/ 100 kg
netto (hyis ikke

andet er ingivet)

b) Over 47 vægtprocent, dog højst 72 vægtprocent :
1 . Cheddar :

ex bb) Andre varer, med et fedtindhold i tørstoffet på
48 vægtprocent og derover

4850 00

ved udførsel til :

— Østrig

16/12
25,22

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

62,14
19,34
106,70

ex 5. Andre varer, med et fedtindhold i tørstoffet på :

(aa) Under 5 vægtprocent og et indhold af tørstof på 32
vægtprocent og derover (undtagen ost fremstillet af
valle)

5120 12

ved udførsel til :

— Østrig

7,62

— Zone D

14,215

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(bb) 5 vægtprocent eller derover, dog under 19 vægt
procent og et indhold af tørstof på 32 vægtprocent
og derover (undtagen ost fremstillet af val/le)

39,86
4,82
41,71

512016

ved udførsel til :

— Østrig

8,84
16,52

— Zone D

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

60,91
5,32
68,86

(cc) 19 vægtprocent eller derover, dog under 39 vægt
procent og med et vandindhold i den fedtfri ostemasse
på 62 vægtprocent og derunder (undtagen ost frem

stillet af valle)

5120 22

ved udførsel til :

— Østrig

10,65
19,88

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz

73,76
5,72
83,48

— Andre bestemmelser

(dd) 39 vægtprocent og derover :
(11 ) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano

5120 31

ved udførsel til :
— Zone D

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

141,10
123,63
134,85
42,66
145,22

Nr. L 319/36

Position i
den fælles
roldtarif

04.04

(fortsat)
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Restitutionsbeløb

Varebeskrivelse

Kode

i ECU/100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda,

Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit

5120 44

ved udførsel til :

— Østrig

24,76
34,81
59,34
86,00
4,19

— Zone D

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

9738

(33 ) Butterkåse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nec

taire, Saint-Paulin, Taleggio

5120 54

ved udførsel til :

— Østrig

42,29

— Zone D

34,81
54,10
76,54
4,19
84,28

— Zone E

— Canada
— Schweiz

— Andre bestemmelser

(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, dou
ble Gloucester

5120 58

ved udførsel til :

■— Østrig

16,02
25,22
56,70
88,08
19,34
99,91

— Zone D

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(55) Saltet ricotta med et fedtindhold i ostemassen på
30 vægtprocent eller derover

5120 59

ved udførsel til :
— Zone E

32,25
37,09
44,38

— Canada
— Andre bestemmelser

(66) Feta

5120 82

ved udførsel til :
— Zone D

15,18 (7)
21,17 O
72,34 (')
14,51 (T)

— Zone E

— Canada
— Schweiz

— Jordan, Irak, Iran, lande på Den arabiske
Halvø og lande, der grænser til Middel
havet, med undtagelse af Zone D

90.00 (7)
79.01 O

— Andre bestemmelser

(77) Colby, Monterey

5120 83

ved udførsel til :

— Østrig
— Zone D

16,02
25,212

— Zone E

— Canada
— Schweiz

88,08
19,34

— Andre bestemmelser

99,91
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Restitutionsbeløb

Position i
den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

04.04

ffortsat)

Nr. L 319/37

Kode

i ECU/100 kg

netto (hvis ikke

andet er angivet]

(88) Andre varer (undtagen ost fremstillet af valle),
med vandindhold i den fedtfri ostemasse pa :
(aaa) Over 47 vægtprocent dog højst 52 vægt
procent

5120 87

ved udførsel til :
— Zone D

25,22
18,13

— Schweiz
— Zone E

80,56
102,05
107,00

— Canada

— Andre bestemmelser

(bbb) Over 52 vægtprocent, dog højst 62 vægt
procent

5120 92

ved udførsel til :

— Østrig

24,76

— Zone D

34,81

— Zone E

59,34

— Canada

86,00

— Schweiz

4,19

— Andre bestemmelser

97,38

c) Over 72 vægtprocent :

1 . I pakninger af nettovægt 500 gr og derunder :
(a) Cottage cheese

5120 95

ved udførsel til :

— De væbnede styrker omhandlet i artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 192/75

22,56

— Andre bestemmelser

(b) Flødeost med et fedtindhold i tørstoffet på 70 vægt
procent og derover

5120 98

ved udførsel til :

— De væbnede styrker omhandlet i artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 192/75

63,41

— Andre bestemmelser

ex II. I andre tilfælde (undtagen ost fremstillet af valle) :
ex a) Revet eller i pulverform, med et fedtindhold på over 20 vægt
procent, med et indhold af laktose på under 5 vægtprocent og
med et indhold i tørstof :

( 1 ) på 60 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

5310 05

ved udførsel til :
— Zone E
— Canada

31,30
42,63
55,10

— Andre bestemmelser

(2) på 80 vægtprocent og derover, men under 85 vægtprocent

531011

ved udførsel til :
— Zone E

41,73
56,84
73,47

— Canada
>
— Andre bestemmelser

(3) på 85 vægtprocent og derover, men under 95 vægtprocent

5310 22

ved udførsel til :
— Zone E
— Canada

50,63
66,95

— Andre bestemmelser

92.45

Nr.L 319/38
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Restitutionsbeløb

Position i
den fælles
toldtarif

04.04

(forts.)
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Varebeskrivelse

Kode

i ECU/100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet]

(4) på 95 vægtprocent og derover

5310 31

ved udførsel til :
— Zone E

58,76

— Canada

75,68

— Andre bestemmelser
23.07

107,43

Foderstoffer med tilsætning af melasse eller sukker ; andet tilberedt dyrefoder :
ex B. Andre varer, med indhold af glucose eller glucosesirup henhørende under
pos. 17.02 B og 21.07 F II, stivelse eller mælkeprodukter, også blandet med
andre produkter, undtagen specialfoderblandinger (8) :
I. Med indhold af stivelse, glucose eller glucosesirup :
a) Uden indhold af stivelse eller med indhold på 10 vægtprocent og
derunder :

(3) Med et indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og der
over, men under 75 vægtprocent, hvoraf indholdet af mælk i
pulverform eller som granulat (undtagen valle) er :
(aa)
(bb)
(cc)
(dd)
(ee)
(ff)

Under 30 vægtprocent
30 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent
40 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
70 vægtprocent og derover

5700 13
5700 23

20,16

5700 33

26,46
32,76

5700 42
570052
5700 62

39,06
45,36

(4) Med et indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og der
over og med et indhold af mælk i pulverform eller som granulat
(undtagen valle) er :

(aa) Under 30 vægtprocent
(bb) 30 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent
(cc) 40 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
(dd) 50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
(ee) 60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
(ff) 70 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent
(gg) 75 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
(hh) 80 vægtprocent og derover

5800 13
5800 23

20, 16

5800 32

26,46

5800 42

32,76

5800 52

39,06

5800 62
5800 72

45,36
48,51

5800 82

51,66

5900 12

5900 32

32,76
39,06
45,36

5900 42

51,66

(I!) Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup, og med et indhold af
mælkeprodukter, hvoraf indholdet af mælk i pulverform eller som
granulat (undtagen valle) er :

(a) 50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
(b) 60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
(c) 70 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
(d) 80 vægtprocent og derover

5900 22
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(') Når det drejer sig om et blandingsprodukt henhørende under denne position, som er tilsat valle og/eller laktose, ydes der ingen restitutioner.
Ved afslutning af toldformaliteterne angives det i den dertil foreskrevne erklæring, hvorvidt der er tilsat valle og/eller laktose til produktet.
(2) Ved beregning af fedtindholdet i vægtprocent tages der ikke hensyn til vægten af de tilsatte ikke-mælkeprodukter, og/eller af den tilsatte laktose.
Når det drejer sig om et blandingsprodukt henhørende under denne position, som er tilsat valle og/eller laktose, tages den del, den tilsatte valle og/eller laktose udgør, ikke
i betragtning ved beregning af restitutionsbeløbet.
Ved afslutning af toldformaliteterne angives i den dertil foreskrevne erklæring :
— det faktiske vægtindhold af tilsat valle og/eller laktose pr. 100 kg netto af det færdige produkt,
og navnlig
— den tilsatte valles indhold af laktose .

>

(3) omfatter også produkter, der henhører under pos. 04.02 A II b) i den fælles toldtarif, og som er denatureret i henhold til bilag III til forordning (EØF) nr. 2054/76.
(4) Ved beregning af fedtindholdet i vægtprocent tages der ikke hensyn til vægten af de tilsatte ikke-mælkeprodukter, og/eller af den tilsatte laktose.
Restitutionsbeløbet for 100 kg produkter henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer :
a) det anførte beløb pr. kg multipliceret med vægten af de mælkeprodukter, der er indeholdt i 100 kg af produktet. Såfremt produktet er tilsat valle og/eller laktose, multi
pliceres det anførte beløb pr. kg med vægten af de mælkeprodukter, der er indeholdt i 100 kg af produktet, idet der ses bort fra den tilsatte valle og/eller laktose,
b) et element, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1098 /68 .
Ved afslutning af toldformaliteterne angives i den dertil foreskrevne erklæring :
— det faktiske vægtindhold af tilsat valle og/eller laktose pr. 100 kg netto af det færdige produkt
og navnlig
— den tilsatte valles indhold af laktose .

(5) restitutionsbeløbet for 100 kg af produktet henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer :
a) det anførte beløb pr. 100 kg.
Er produktet imidlertid tilsat valle og/eller laktose :
— multipliceres beløbet pr. 100 kg med vægten af de mælkeprodukter, der er indeholdt i 100 kg af produktet, idet der ses bort fra den tilsatte valle og/eller laktose,
— derefter divideres med vægten af de mælkeprodukter, som er indeholdt i 100 kg af produktet.
b) Et element, der beregnes i henhold til artikel 2, stk . 3 i forordning (EØF) nr. 1098/ 68 .
Ved afslutning af toldformaliteterne angives i den dertil foreskrevne erklæring :
— det faktiske vægtindhold af tilsat valle og/eller laktose pr. 100 kg netto af det færdige produkt,
og navnlig
— den tilsatte valles indehold af laktose .

(') Der ydes ingen restitutioner til osteskorper og -affald henhørende under pos. 04.04 i den fælles toldtarif. Som osteaffald betragtes produkter, der ikke er egnede til menne
skeføde som sådan .

(7) Dette beløb finder anvendelse på nettovægten efter fradrag af vægten af saltlagen
(s) Som Specialfoderblandinger betragtes foder, der indeholder skummetmælkspulver og enten fiskemel eller fiskeolie og/eller fiskeleverolie og/eller mere end 6 g jern (i form
af jernsulfat) og/eller mere end 1,2 g kobber (i form af kobbersulfat) pr. 100 kg produkter.
N.B. : — som lande i nærheden af Fællesskabet i den i denne forordning anførte betydning gælder følgende bestemmelser : Zone D, Andorra, Jugoslavien, Liechtenstein,
Schweiz, Østrig, såvel som bestemmelser, der er nævnt i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 192/75.
— Afgrænsningen af zonerne A, B, C, D og E er fastsat i forordning (EØF) nr. 1098/68 (EFT nr. L 184 af 29. 7. 1968, s. 10), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 37/
75 (EFT nr. L 5 af 9. 1 . 1975, s. 7).

— I overenstemmelse med forordningen om eksportrestitution for frugt og grønsager forstås ved - Den arabiske Halvøs lande* for tiden følgende lande, som ligger på
halvøen og de tilsluttede territorier : Saudi-Arabien , Bahrein , Qatar, Kuwait, Sultanatet Oman , Føderationen af arabiske Emirater (Abu Dhabei, Dubai, Sharjah,
Aman , um Alquawan, Fujairaih, Ras al Khaiman), Den arabiske republik Yemen (Nord-Yemen) og Den folkedemokratiske republik Yemen (Syd-Yemen).

Ved beregning af fedtindholdet i vægtprocent tages der ikke hensyn til vægten af mælkefremmed fedt.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2811 /79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn samt mel og grove gryn og
fine gryn af hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

dende varer ; disse mængder er fastsat i forordning nr.
162/67/EØF (4), ændret ved forordning (EØF) nr.
1607/71 0 ;
situationen på verdensmarkedet eller visse markeder
kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer dif
ferentieres efter deres bestemmelsessted ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 547/79 (2), særlig artikel 16, stk. 2, fjerde
afsnit, første punktum,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Ud
valg, og
ud fra følgende betragtninger :

restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måne
den ; den kan ændres inden for dette tidsrum ;

for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner fun
gerer normalt, skal der ved beregningen af disse be
løb :

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vistamargen på højst 2,25 % , anven
des en omregningskurs, der er baseret på disse va
lutaers effektive kurs,

I henhold til artikel 16 i forordning (EØF) nr. 2727/75
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i arti
kel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter
inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitu
tion ;

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr.
2746/75 af 29 . oktober 1975 om almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner for korn og om kriteri
erne for restitutionsbeløbets fastsættelse (3) skal restitu
tionerne fastsættes under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling, dels for så vidt angår de
disponible mængder af korn samt deres pris på Fælles
skabets marked, dels for så vidt angår priserne på korn
og kornprodukter på verdensmarkedet ; ifølge samme
artikel er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn
markederne og en naturlig udvikling i priser og sam
handel og at tage hensyn til den påtænkte udførsels
økonomiske aspekt og til interessen i at undgå forstyr
relser på Fællesskabets marked ;

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vistakurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer ;
anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og
på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen
til de beløb, som er angivet i bilaget ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2746/75 fastsættes
særlige kriterier, der skal lægges til grund ved bereg
ningen af restitutioner for korn ;

for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug er
disse særlige kriterier fastsat i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2746/75 ; restitutionen for disse produkter
beregnes i øvrigt under hensyntagen til de kornmæng
der, der er nødvendige til fremstilling af de pågæl
(>) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 188 af 26. 7 . 1979, s. 1 .
(3 ) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 78 .

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet
stand af de i artikel 1 , litra a), b) og c), i forordning
(EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fastsættes til de i
bilaget angivne beløb.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december
1979 .

(*) EFT nr. 128 af 27. 6. 1967, s. 2574/67 .
5) EFT nr. L 168 af 27. 7. 1971 , s. 16.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver

medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1979.

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

Nr. L 319/42
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BILAG

til' Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af eksportrestitutio
nerne for korn samt mel og grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU / ton)
Position
Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug
— for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Lichtenstein

45,00

— Den ibiriske Halvø' og DDR

53,00

— andre tredjelande
10.01 B

Hård hvede

10.02

Rug
Byg

10.03

Restitutions
beløb

0

42,00

— for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Lichtenstein
— Den iberiske Halvø og DDR
— andre tredjelande
10.04

10.05 B
10.07 C

ex 11.01 A

ex 11.01 B

1 1.02 A la)

50,00
57,00

Havre

— for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Lichtenstein
— andre tredjelande
Anden majs end hybridmajs til udsæd
Sorghum

40,00

Mel af blød hvede :

— askeindhold fra 0 til 520

90,00

— askeindhold fra 521 til 600

90,00

— askeindhold fra 601 til 900

77,00

— askeindhold fra 901 til 1 100

77,00

— askeindhold fra 1 101 til 1 650

57,00

— askeindhold fra 1 651 til 1 900

57,00

Rugmel :
— askeindhold fra 0 til 700

60,00

— askeindhold fra 701 til 1 150

60,00

— askeindhold fra 1 151 til 1 600

60,00

— askeindhold fra 1 601 til 2 000

60,00

Grove gryn og fine gryn af hård hvede :
— askeindhold fra 0 til 950
— askeindhold fra 951 til 1 300
— askeindhold fra 1 301 til 1 500

1 1.02 A Ib)

Grove gryn og fine gryn af blød hvede :
— askeindhold fra 0 til 520

90,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2812/79
af 13 . december 1979

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

missionen har kendskab til, fører til at ændre de for

FÆLLESSKABER HAR —

tiden gældende importafgifter i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

3330/74 af 19 . december 1974 om den fælles markeds

ordning for sukker ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 396/78 (2), særlig artikel 15, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

De i artikel 15, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 3330/74
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af
standardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bila

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved forordning (EØF) nr. 1328/79 (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2775/79 (4)

get.

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

Denne forordning træder i kraft den 14. december

ning (EØF) nr. 1328/79 på de oplysninger, som Kom

1979 .

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1979 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1979 om fastsættelse af importafgifterne
for hvidt sukker og råsukker
(ECU / 100 kg)
Position i den
fælles toldtarif

17.01

Varebeskrivelse

Importafgifts
beløb

Roe- og rørsukker i fast form :
A. Hvidt sukker ; sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

20,94

B. Råsukker

17,13 (')

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi på 92 % . Hvis udbytteværdien af det indførte råsukker afviger fra 92 % , an
vendes det importafgiftsbeløb, der er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2, i forordning (EØF) nr. 837/68 .

MEDDELELSE TIL LÆSERNE

De stigende produktionsomkostninger har nødvendiggjort en revidering af abonnements
prisen for De Europæiske Fællesskabers Tidende og for Supplement til EFT for
kalenderåret 1980.

Priserne er fastsat som følger :

De Europæiske Fællesskabers Tidende L + C : bfr. 4 000 / dkr. 700
Supplement S :
bfr. 1 700 / dkr. 300

