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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 834/85
af 29. marts 1985

om fastsættelse af de restitutionssatser, der fra den 1 . april 1985 skal anvendes for

visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af
traktatens bilag 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 ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 591 /85 (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. 3035/80 af 11 .
november 1980 om fastsættelse af almindelige regler
for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af
kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for

visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer,
som ikke omfattes af traktatens bilag II (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1028 /83 (4), specifi
cerer 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. 3035/80 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
anførte basisprodukter, på den anden side de på
verdensmarkedet gældende priser ;
b) størrelsen af restitutionerne ved eksport af de under
traktatens bilag II henhørende forarbejdede land
brugsprodukter, hvis produktionsvilkår er sammen
lignelige ;
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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. 3035/80
bestemmer,

at

der

ved

fastsættelsen

af

restitutionssatsen skal tages hensyn til eventuelle
produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstalt
ninger med tilsvarende virkning, som skal anvendes i
alle medlemsstaterne i henhold til 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 11 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 ydes støtte for skummetmælk, som er produ
ceret inden for Fællesskabet og forarbejdet til kasein,
hvis denne mælk og kaseinat, 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 (*), senest ændret ved »akten« (*) ;

Kommissionens forordning (EØF) nr. 262/79 af 12.
februar 1979 om salg til nedsat pris af smør beregnet
til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre
levnedsmiddelprodukter Q, senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 698/85 (8), Kommissionens forordning
(EØF) nr. 442/84 af 21 . februar 1984 om støtte til smør

fra privat oplagring og beregnet til fremstilling af
konditorvarer, konsumis og andre levnedsmiddelpro
dukter og om ændring af forordning (EØF) nr.
1 245/83 (9) og Kommissionens forordning (EØF) nr.
1932/81 af 13 . juli 1981 om støtte til smør og smør
koncentrat beregnet til fremstilling af konditorvarer,
konsumis og andre levnedsmiddelprodukter (10), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2927/84, godkender
levering til industrier, der fremstiller visse varer af
smør til nedsatte priser ;
O EFT nr. L 169 a 18 . 7. 1968 , s. 6.
O EFT nr. L 73 af 27. 3. 1972, s. 14.
O EFT nr. L 41 af 16. 2. 1979, s.. 1 .
(8) EFT nr. L 76 af 19 . 3. 1985, s. 5.
O EFT nr. L 52 af 23 . 2. 1984, s. 12.
P) EFT nr. L 191 af 14. 7. 1981 , s. 6.
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de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Mælk og Mejeriprodukter —

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, fastsættes som angivet i bilaget til
denne forordning.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

Artikel 1

1 . De restitutionssatser, der fra den 1 . april 1985
skal anvendes for de basisprodukter, der er anført i
bilag A til forordning (EØF) nr. 3035/80, nævnt i

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . april 1985.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . marts 1985.

På Kommissionens vegne
Jacques DELORS
Formand
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. marts 1985 om fastsættelse af de restitutionssatser, der
fra den 1 . april 1985 skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer,
som ikke omfattes af traktatens bilag II
(ECU/100 kg)
Position
i den fælles
toldtarif

ex 04.02 All

Varebeskrivelse

Restitutions
satser

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et fedtind
hold 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

b) for så vidt angår udførsel af andre varer
ex 04.02 All

ex 04.02 A III

ex 04.03

78,60

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

101,16

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

25,33

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6) :

a) for så vidt angår udførsel af nedenstående varer, som er
fremstillet i forordning (EØF) nr. 262/79, (EØF) nr. 442/84
og (EØF) nr. 1932/81 omhandlede betingelser :
— varer henhørende under pos. 19.08 eller pos. 18.06 B
og 21.07 C
— Tilberedninger til fremstilling af konsumis, såkaldt
»ice-mix« henhørende under pos. 18.06 D og pos.
21 .07 og tilberedninger kaldet »Chocolate milk crumb«
henhørende under pos. 18.06 D II b) 2
— følgende varer klargjort til detailsalg :
sukkervarer henhørende under pos. 17.04 D II, sukker
varer henhørende under pos. 18.06 C II b), chokolade
overtrukne varer henhørende under pos. 18.06 C II b)
med undtagelse af deres chokoladeovertræk, andre
tilberedninger med indhold af kakao henhørende
under pos. 18.06 D II a) og b)
— rådej og pulvertilberedninger, henhørende under pos.
19.02 B II b)

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos.
21.07 G VII til IX

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

138,23 (')
125,23

(') Sats, der udelukkende anvendes i de tilfælde, der er omhandlet i forordning (EØF) nr. 1760/83.

