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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2581 /78
af 3 . november 1978

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

de fællessmarkedsvalutaer, der er nævnt i forrige

FÆLLESSKABER HAR —

afsnit,

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

disse kurser er de kurser, der noteres den 1.-3. novem
ber 1978 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

anvendelsen af de bestemmelser, der er indeholdt i for

2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning (EØF) nr. 2510/78, på de tilbudspriser og de
noteringer for idag, som er kommet til Kommissio
nens kendskab, fører til en ændring af de for øjeblik
ket gældende importafgifter, således som det angives i
bilaget til denne forordning —

ordning for korn ( !), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1254/78 (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.
2510/78 (3), og alle de senere forordninger, der ændrer

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

denne ;

De importafgifter, der skal opkræves ved indførsel af
de varer, der er nævnt i artikel 1 , litra a), b) og c) i for
ordning (EØF) nr. 2727/75, er fastsat i tabellen i bila

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen
må det ved beregningen af disse sidste tages i betragt
ning :
— en omregningskurs baseret på den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et ud
sving af 2,25 % ,
— en omregningskurs for de andre valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta over for

get.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. november
1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
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BILAG

til Kommissionens forordning af 3. november 1978 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(RE/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug
Hård hvede

Rug
Byg
Havre

A
B
C
D
A

11.01 B

11.02 A la)
11.02 A Ib)

80,14

123,33 (1)(5)
82,04 (6)
86,22
76,52

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
Gryn af hård hvede
Gryn af blød hvede

79,09 (2) (3)
2,70

47,67 (<)
77,95 (<)
o (»)
123,39
126,04
202,06
132,71

') For hird hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton.
2) For majs med oprindelse i AVS eller OLT, som indføres i Den franske Republiks oversøiske
departementer, nedsættes importafgiften med 6 regningsenheder pr. ton i henhold til forord
ning (EØF) nr. 706/76.
5) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesska
bet med 1,50 regningsenheder pr. ton .
') For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indfør
sel i Fællesskabet med 50 % .

5) For hird hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra
dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton .
') Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umid
delbart fra dette land til Fællesskabet, fastsættes ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71

