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Nr. L 161 /43

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1448/77

af 30. juni 1977
om fastsættelse af de restitutionssatser, der fra 1 . juli 1977 skal anvendes for visse
mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bi
lag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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 ( J), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 559/76 (2), artikel 17, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 kan forskellen mellem priserne i den interna
tionale handel for de produkter, der er nævnt i artikel
1 , litra a), b), c) og e), i den pågældende forordning, og
priserne inden for Fællesskabet dækkes af en eksport
restitution ; Rådets forordning (EØF) nr. 2682/72 af
12. december 1972 om fastsættelse af almindelige reg
ler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæg
gelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbelø
bet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af
varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (3), se
nest ændret ved forordning (EØF) nr. 3138/76 (4), spe
cificerer sådanne af disse produkter, for hvilke der bør
fastsættes en restitutionssats, der skal anvendes ved

deres udførsel i form af varer, som er nævnt i bilaget
til forordning (EØF) nr. 804/68 ;
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 tages i betragtning, fast
sættes for hver måned ;
i henhold til stk . 2 i den samme artikel skal der ved

fastsættelsen af denne sats særligt tages hensyn til :
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 ;
(•) EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .
(2) EFT nr. L 67 af 15. 3 . 1976, s . 9 .
(3) EFT nr. L 289 af 27. 12 . 1972, s . 13 .

h EFT nr. L 354 af 24. 12. 1976, s. 1 .

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 ;

artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2682/72 be
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 fil bestemmelserne i forordningen om den
fælles markedsordning i den pågældende sektor med
hensyn til de basisprodukter, der er nævnt i bilag A til
den pågældende forordning, eller dermed ligestillede
produkter ;
i henhold til artikel 1 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 ydes støtte for skummetmælk, som er produce
ret inden for Fællesskabet og forarbejdet til kasein,
hvis denne mælk og kaseinet, der er produceret med
denne mælk, opfylder visse betingelser, der er fastsat i
artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 987/68 af 15.
juli 1968 om fastsættelse af almindelige regler for
ydelse af støtte til skummetmælk, der er forarbejdet til
kasein og kaseinater (5 ), senest ændret ved »akten« (6) ;
den således definerede skummetmælk ligestilles i hen
hold til artikel 1 , stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr.
2682/72 med mælkepulver, der er i overensstemmelse

med definitionen på lederproduktet i gruppe nr. 2,
som anført i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr.
823/68 af 28 . juni 1968 om fastlæggelse af produkt
grupper og af de særlige regler vedrørende beregning
af importafgifter for mælk og mejeriprodukter (7), se
nest ændret ved forordning (EØF) nr. 874/77 (8), og
der fastsættes en restitutionssats for dette produkt ;
i henhold til artikel 2 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 756/70 af 24. april 1970 om ydelse af støtte
til skummetmælk, som er blevet forarbejdet til kasein
og kaseinater (9), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 745/76 ( 10), fastsættes den støtte, der ydes for 100
kg skummetmælk forarbejdet til kasein eller kaseina
ter alt efter arten ;
(5) EFT nr. L 169 af 18 . 7. 1968 , s . 6 .
(*) EFT nr. L 73 af 27 . 3 . 1972, s. 14.
(7) EFT nr. L 151 af 30 . 6. 1968 , s . 3 .
(8) EFT nr. L 106 af 29 . 4. 1977, s. 20 .
(») EFT nr. L 91 af 25. 4. 1975, s. 28 .
10) EFT nr. L 86 af 1.4. 1976, s . 44.
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Kommissionens forordning (EØF) nr. 232/75 af 30.
januar 1975 om salg til nedsat pris af smør beregnet
til fremstilling af konditorvarer og konsumis (1), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 569/77 (2), godkender
levering til industrier, der fremstiller varer henhø
rende under pos. 19.08, 18.06 B eller 21.07 C samt
præparater i pulverform til fremstilling af
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tionssatser, der fra 1 . juli 1977 skal anvendes for de
basisprodukter, der er anført i bilag A til forordning
(EØF) nr. 2682/72, nævnt i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 804/68 og udført i form af varer, der er
nævnt i bilaget til forordning (EØF) nr. 804/68, i over
ensstemmelse med bilaget til denne forordning.

konsumis, den såkaldte »ice-mix«, henhørende under

pos. ex 18.06 D og ex 21.07 i den fælles toldtarif, af
smør til nedsatte priser i forbindelse med en løbende
licitation ;

Forvaltningskomiteen for Mælk og Mejeriprodukter
har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden

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

fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 2

Artikel l
1.

Under forbehold af bestemmelserne i artikel 28 i

forordning (EØF) nr. 1519/72 (3) fastsættes de restitu

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 1977.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(») EFT nr. L 24 af 31 . 1 . 1975, s. 45.
(2) EFT nr. L 72 af 19 . 3 . 1977, s. 11 .
(J) EFT nr. L 162 af 18 . 7. 1972, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 30. juni 1977 om fastsættelse af de restitutionssatser,
der fra den 1. juli 1977 skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af
varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II
( RE/ 100 kg)
Pos . i den fælles
toldtarif

ex 04.02 A II

Varebeskrivelse

Restitutions
satser

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et
fedtindhold på mindre end 1,5 vægtprocent og et
vandindhold på mindre end 5 vægtprocent (PG 2) :
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
pos. 35.01 i den fælles toldtarif

ex 04.02 A II

ex 04.02 A III

ex 04.03

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

64,85

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et
fedtindhold på 26 vægtprocent og et vandindhold på
mindre end 5 vægtprocent (PG 3 )

90,67

Koncentreret mælk med et fedtindhold på 7,5 vægtpro
cent og et tørstofindhold på 25 vægtprocent (PG 4)

19,39

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6) :
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
pos . 19.08,
pulverform
» ice-mix «,
ex 21.07 i

18.06 B eller 21.07 C samt præparater i
til fremstilling af konsumis, den såkaldte
henhørende under pos. ex 18.06 D og
den fælles toldtarif, fremstillet under de
betingelser, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EØF)

nr. 232/75

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
pos. 21.07 F VIII a) i den fælles toldtarif med et ind
hold af andet fedt end mælkefedt på mere end 20 "/o

166,90

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

159,75

