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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

11.8.1979.

KOMISIJAS REGULA (EEK) Nr. 1771/79
(1979. gada 10. augusts),
ar ko groza Regulu Nr. 467/67/EEK, ar kuru nosaka konversijas likmes, apstrādes izmaksas un
blakusproduktu vērtību dažādos rīsu apstrādes posmos
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

3.
Apstrādes izmaksas daļēji slīpēto rīsu pārvēršanai
slīpētos rīsos neņem vērā.”

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,
2. Regulas 3. pantu groza šādi:
ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. jūnija Regulu (EEK)
Nr. 1418/76 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1), kurā
jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1552/79 (2), un
jo īpaši tās 19. pantu,
tā kā Komisijas Regulas Nr. 467/67/EEK (3), kurā jaunākie
grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1572/77 (4), 2., 3. un
4. pantā ir noteiktas apstrādes izmaksas, blakusproduktu
vērtība un šķelto rīsu vērtība dažādos apstrādes posmos; tā kā
vispārējā cenu pieauguma dēļ šīs apstrādes izmaksas un blakusproduktu vērtība ir palielinājusies; tā kā minētās izmaksas un
vērtība jānosaka reprezentatīvā līmenī visai Kopienai;

“3. pants

1.
To blakusproduktu vērtību, kas iegūti, nelobītos rīsus
pārvēršot lobītos rīsos, uzskata par nulli.

2.
To blakusproduktu vērtība, kas iegūti, lobītos rīsus
pārvēršot slīpētos rīsos, ir:
a) ECU 35,35 par tonnu lobītu apaļgraudu rīsu;

tā kā Padomes Regulā (EEK) Nr. 652/79 (5) ir noteikts koeficients, kas norāda daudzumus ECU norēķinu vienībās;
tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

b) ECU 48,65 par tonnu lobītu garengraudu rīsu.

3.
To blakusproduktu vērtība, kas iegūti, daļēji slīpētus
rīsus pārvēršot slīpētos rīsos, ir:
a) ECU 10,88 par tonnu daļēji slīpētu apaļgraudu rīsu;

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

b) ECU 13,15 par tonnu daļēji slīpētu garengraudu rīsu.”

3. Regulas 4. pantu groza šādi:
1. pants
Ar šo Regulu Nr. 467/67/EEK groza šādi:
1. Regulas 2. pantu groza šādi:
“2. pants
1.
Apstrādes izmaksas, kas jāņem vērā, nelobītos rīsus
pārvēršot lobītos rīsos, ir ECU 35,30 par tonnu nelobīto
rīsu.
2.
Apstrādes izmaksas, kas jāņem vērā, lobītos rīsus
pārvēršot slīpētos rīsos, ir ECU 35,30 par tonnu lobīto rīsu.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

OV L 166, 25.6.1976., 1. lpp.
OV L 188, 26.7.1979., 9. lpp.
OV 204, 24.8.1967., 1. lpp.
OV L 174, 14.7.1977., 26. lpp.
OV L 84, 4.4.1979., 1. lpp.

“4. pants

Lobīto rīsu daudzuma vērtību konvertē tāda paša rīsu daudzuma vērtībā, kuri ir citā apstrādes posmā, par pamatu
ņemot lobītos rīsus, kas satur 3 % šķeltu rīsu. Ja lobītie rīsi
satur vairāk nekā 3 % šķeltu rīsu, tad konversiju veic pēc
korekcijas, ko izdara, par pamata vērtību ņemot ECU 110
par tonnu šķelto rīsu.

Daļēji slīpēto rīsu vai slīpēto rīsu daudzuma vērtību
konvertē tāda paša rīsu daudzuma vērtībā, kuri ir citā
apstrādes posmā, par pamatu ņemot daļēji slīpētos rīsus vai
slīpētos rīsus, kas nesatur šķeltos rīsus. Ja daļēji slīpētie rīsi
vai slīpētie rīsi satur šķeltos rīsus, tad konversiju veic pēc
korekcijas, ko izdara, par pamata vērtību ņemot ECU 150
par tonnu šķelto rīsu.
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Iepriekšējās panta daļās minētās korekcijas netiek veiktas, ja
lobīto rīsu cenas un daļēji slīpēto vai slīpēto rīsu cenas, kas
ņemtas vērā, nosakot nodevas un eksporta kompensācijas, ir
mazākas par:
— ECU 110 par tonnu lobītu rīsu,
— ECU 150 par tonnu daļēji slīpētu vai slīpētu rīsu.”
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2. pants

Šī regula stājas spēkā 1979. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 1979. gada 10. augustā
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Finn GUNDELACH

