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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 2007/74

af 26. juli 1974
om fastsættelse af de restitutionssatser, der fra 1 . august 1974 skal anvendes for
visse produkter fra korn - og rissektoren , der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af traktatens bilag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

i henhold til artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 2682/72 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der er taget i betragtning,
fastsættes for hver måned ; .

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

i henhold til stk . 2 i samme artikel skal der ved fast

sættelsen af denne sats særlig tages hensyn til :

under henvisning til Rådets forordning nr. 120/67/
EØF af 13 . juni 1967 om den fælles markedsordning
for korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
11 25/74 (2), særlig artikel 16, stk. 2, fjerde afsnit, første
punktum ,
under henvisning til Rådets forordning nr. 359/67/
EØF af 25 . juli 1967 om den fælles markedsordning
for ris (3), senest ændret ved den akt (4), som er knyttet
til traktaten om nye medlemsstaters tiltrædelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæi
ske Atomenergifællesskab (5), underskrevet i Bruxelles
den 22. januar 1972, særlig artikel 17, stk. 2, fjerde af
snit, første punktum, og

a) på den ene side de gennemsnitlige omkostninger i
forbindelse med forarbejdningsindustriernes forsy
ning på Fællesskabets marked med de i bilag A an
førte basisprodukter, på den anden side de på ver
densmarkedet gældende priser ;
b) størrelsen af restitutionerne ved eksport af de under
traktatens bilag II henhørende forarbejdede land
brugsprodukter, hvis produktionsvilkår er sammen
lignelige ;
c) nødvendigheden af at sikre industrier, der anvender
fællesskabsprodukter, og industrier, der anvender
produkter fra tredjelande inden for rammerne af
proceduren for aktiv forædling, lige konkurrencevil
kår ;

ud fra følgende betragtninger :

artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2682/72 be
I henhold til artikel 16, stk . 1 , i forordning nr. 120/
67/ EØF og til artikel 17, stk . 1 , i forordning nr. 359/
67/ EØF kan forskellen mellem noteringerne eller pri
serne på verdensmarkedet for de produkter, der er
nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og pri
serne inden for Fællesskabet dækkes ved en eksportre
stitution ;

Rådets forordning (EØF) nr. 2682/72 af 12. december
1972 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse
af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriteri
erne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse

landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som
ikke omfattes af traktatens bilag II (6), specificerer så
danne af disse produkter, for hvilke der bør fastsættes
en restitutionssats , der skal anvendes ved deres udfør

sel i form af varer, som er nævnt enten i bilag B til for
ordning nr. 120/ 67/ EØF eller i bilag B til forordning

stemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen

skal tages hensyn til eventuelle produktionsrestitutio
ner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende
virkning, som skal anvendes i alle medlemsstaterne i
henhold til bestemmelserne i forordningen om den
fælles markedsordning for den pågældende sektor
med hensyn til de basisprodukter, der er nævnt i bilag
A til den pågældende forordning eller de dermed lige
stillede produkter ; en produktionsrestitution ydes for
blød hvede, majs og brudris på de betingelser, der er
fastsat i Rådets forordning nr. 371 /67/ EØF af 25. juli
1967 om fastsættelse af produktionsrestitutioner for
korn - og kartoffelstivelse samt kvældemel (7), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 179/73 (s) ; med hen
blik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 4, stk .
3, i forordning (EØF) nr. 2682/72 er det hensigtsmæs
sigt at fastsætte størrelsen af den produktionsrestitu
tion , der skal anvendes den måned , hvor udførselen
finder sted ;

nr. 359 / 67/ EØF ;
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de i denne forordning fastsatte forholdsregler er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen
for korn —

( 7) EFT nr. 174 af 31 . 7 . 1967, s . 40 .
(8) EFT nr. L 25 af 30 . 1 . 1973 , s . 6 .
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ning nr. 120/67/ EØF eller i bilag B til forordning nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

359 / 67/ EØF, fastsættes i overensstemmelse med bila

get til denne forordning.

Artikel 1

2.
Der fastsættes ingen restitutionssatser for de pro
dukter, der er nævnt i det foregående stykke, men
ikke i bilaget.

1.
De restitutionssatser, der fra 1 . august 1974 skal
anvendes for de basisprodukter, som omfattes af bilag
A til forordning (EØF) 2682/72, som er nævnt i artikel
1 i forordning nr. 120/67/EØF eller i artikel 1 , stk . 1 , i
forordning nr. 359/67/ EØF, og som udføres i form af
varer, der er nævnt henholdsvis i bilag B til forord

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1974.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . juli 1974.
På Kommissionens tegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 26 . juli 1974 om fastsættelse af de restitutionssatser, der
fra 1 . august 1974 skal anvendes for visse produkter fra korn - og rissektoren , der udføres i
form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

Restitutions

Pos . i den fælles
toldtarif

10.01 A

Varebeskrivelse

satser i

RE/100 kg

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug :
— der ikke er bestemt til stivelsesfabrikation

0

10.01 B

Hård hvede

0

10.02

Rug

0,885

10.03

Byg

0

10.04

Havre

0

10.05 B

ex 10.06 A

ex 10.06 B

10.06 C

Majs (som ikke er bestemt til udsæd) :
— der ikke er bestemt til stivelsesfabrikation

0

Afskallet rundkornet ris

0

Afskallet langkornet ris

0

Sleben rundkornet ris

0

Sleben langkornet ris

0

Brudris :

— der ikke er bestemt til stivelsesfabrikation

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hrede og rug

0

11.01 B

Rugmel

11.02 A 1 a)

Varer af hård hvede

0

11.02 A I b )

Varer af blød hvede

0

3,113

