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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/93
af 25 . juni 1993

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så
vidt angår en ordning for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), særlig artikel 11 , og

ud fra følgende betragtninger :

Tilberedt dyrefoder under KN-kode 2309 henhører
afhængig af dets sammensætning under forordning (EØF)
nr. 1766/92 eller Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af
27, juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (2), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2071 /92 (3) ; når sådanne produkter henhører under
førstnævnte forordning, består den importafgift, som skal
opkræves, at et fast element og et variabelt element, ved
hvis beregning der også kan tages hensyn til de bestand
dele i det tilberedte dyrefoder, som indeholder produkter,
der hverken henhører under forordning (EØF) nr. 1766/
92, Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 af 14. juni 1976
om den fælles markedsordning for ris (4), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1 544/93 (J), eller forordning
(EØF) nr. 804/68 ;

importafgiftens variable element bør fastsættes pa
grundlag af de mest almindelige bestanddele i dyrefoder,
dvs. korn og mejeriprodukter ; det variable element bør
følgelig bestå af to skønsmæssigt beregnede beløb, der
hver især refererer til en af disse to produktkategorier ;
den skønsmæssige beregning af beløbet for mælk og
mejeriprodukter foretages ifølge bestemmelserne i forord
ning (EØF) nr. 804/68 og i gennemførelsesforordningerne
hertil ;

importafgiftens faste element bør fastsættes under hensyn
til nødvendigheden af at beskytte forarbejdningsindu
strien ; dette element bør fastsættes på grundlag af de
mest repræsentative forarbejdningsomkostninger ;
ved bestemmelserne i artikel 13 i forordning (EØF)
nr. 1766/92 gives der mulighed for at yde en eksportresti
tution for de produkter, der er omhandlet i bilag A til
nævnte forordning ; eksportrestitutionen har til formål at
udligne forskellen mellem priserne på basisprodukter i EF
og noteringerne på verdensmarkedet ; der bør fastsættes
generelle regler for ydelse af restitutionen ;
restitutionen bør generelt være den, som er gældende den
dag, hvor eksportforretningen finder sted ; af hensyn til
den internationale samhandel med foderblandinger bør
det dog være muligt at forudfastsætte restitutionen ;
Rådets forordning (EØF) nr. 2743/75 (6), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 944/87 Q, er blevet ophævet med
virkning fra den 1 . juli 1993 ; nærværende forordning
viderefører bestemmelserne i nævnte forordning samtidig
med at tilpasse dem til den aktuelle markedssituation ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Importafgifterne og eksportrestitutionerne for
produkter, der henhører under KN-kode 2309 10 11 ,
2309 10 13,
2309 1 0 53,

majs og skummetmælk (spray-tørret) er nogle af de mest
almindeligt anvendte råvarer i fremstillingen af foderblan
dinger ; den skønsmæssige beregning af de to beløb, som
det variable element er sammensat af, bør derfor baseres

2309 1031 ,
2309 9031 ,

2309 1033,
2309 90 33,

2309 1051 ,
2309 9041 ,

2309 90 43, 2309 90 51 og 2309 90 53 og er nævnt i bilag
A til forordning (EØF) nr. 1766/92, i det følgende
benævnt kornfoderblandinger, fastsættes ifølge bestem
melserne i nærværende forordning.

på de importafgifter, som er pålagt disse produkter ;
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1 . 7. 1992, s. 21 .
28 . 6. 1968, s. 13.
30. 7. 1992, s. 83.
25. 6. 1 976, s. 1 .
25. 6. 1993, s. 5.

Kornfoderblandinger klassificeres under positioner i

KN-koden, der er anført i bilag I.
(6) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 60.
O EFT nr. L 90 af 2. 4. 1987, s. 2.
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Restitutionerne fastsættes mindst én gang om måne

3.
den.

IMPORTAFGIFTER

Artikel 2

Importafgiften for kornfoderblandinger som er klassifi
ceret i bilag I, består af et variabelt element og af et fast
element.

Artikel 3

Med henblik på beregningen af det variable element klas
sificeres kornfoderblandingerne i bilag II :
— i tabel A efter deres indhold af stivelse

— i tabel B efter deres indhold af mejeriprodukter.
Artikel 4

1.

Det variable element er lig med summen af følgende

Artikel 8

1 . Restitutionen fastsættes forud på grundlag af en
ansøgning, der skal indgives samtidig med ansøgningen
om eksportlicens for en eksportforretning, der skal
gennemføres inden for eksportlicensens gyldighedspe
riode.

2.

Det restitutionsbeløb, der skal anvendes, er det, som

er gældende på dagen for indgivelse af ansøgningen om
udstedelse af eksportlicens, i givet fald reguleret i forhold
til tærskelprisen for de kornarter, der tages i betragtning
ved beregningen af den pågældende eksportrestitution, og
den tærskelpris for mælk i pulverform, som er gældende i
eksportmåneden.

to beløb :

a) et beløb, der er lig med den gennemsnitlige import
afgift pr. ton majs, multipliceret med den koefficient,
som i kolonne 3 i tabel A i bilag II svarer til klassifice
ringen af kornfoderblandingen
b) et beløb, der er lig med den gennemsnitlige import
afgift pr. ton ledeprodukt i produktgruppe 2 defineret i
bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2915/79 ('), i det
følgende benævnt mælk i pulverform, multipliceret
med den koefficient, som i kolonne 3 i tabel B i bilag
II svarer til klassificeringen af kornfoderblandingen.

2. De i stk. 1 omhandlede gennemsnit beregnes med
hensyn til majs og mælk i pulverform for de første 25
dage i måneden forud for importen. Hvert gennemsnit
reguleres i givet fald i forhold til tærskelprisen for det
pågældende produkt i importmåneden.
Artikel 5

For kornfoderblandinger indeholdende betydelige
mængder produkter, som hverken henhører under forord
ning (EØF) nr. 1766/92, (EØF) nr. 1418/76 eller (EØF)
nr. 804/68, fastlægges betingelserne for forhøjelse af det

For sidstnævnte produkt fastsattes der et korrektionsbeløb
for at tage hensyn til det støttebeløb for mælk i
pulverform bestemt til foder, der er gældende i eksport
måneden.

AFSNIT III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 9

Med henblik på beregning af importafgiften bestemmes
kornfoderblandingers indhold af mejeriprodukter ved at
multiplicere indholdet af laktose pr. ton af det pågæl
dende produkt med koefficienten 2.
Med henblik på beregning af restitutionen kan indholdet
af mejeriprodukter bestemmes efter samme fremgangs
måde.

variable element med det beløb, der er omhandlet i

artikel 11 , stk. 1 , litra A b), i forordning (EØF) nr. 1766/
92, efter proceduren i artikel 23 i sidstnævnte forordning.
Artikel 6

Det faste element er på 10,88 ECU/ton.
AFSNIT II

RESTITUTIONER

Artikel 7

1 . Eksportrestitutionen fastsættes i henhold til
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1913/69 (2).
2. Når situationen på verdensmarkedet eller specifikke
krav på visse markeder gør det nødvendigt, kan restitu

Artikel 10

Med henblik på gennemførelsen af nærværende forord
ning fastlægges de analysemetoder, der skal anvendes til
bestemmelse af indholdet af stivelse og laktose, for
stivelses vedkommende efter proceduren i artikel 23 i
forordning (EØF) nr. 1766/92 og for laktose vedkom
mende efter proceduren i artikel 30 i forordning (EØF)
nr. 804/68 .

Artikel 11

Henvisninger til den ophævede forordning (EØF)
nr. 2743/75 skal læses som henvisninger til de tilsvarende
bestemmelser i nærværende forordning.

tionen differentieres efter bestemmelsesstedet.
Artikel 12

(') EFT nr. L 329 af 24. 12. 1979, s. 1 .

(4 EFT nr. L 246 af 30. 9. 1969, s. 11 .

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1993 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

26. 6. 93

26. 6. 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 155/27

BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

2309

Tilberedt dyrefoder :

2309 10

— Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg :
— — Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, malto
dekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger henhørende under
pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælke
produkter :

— — — Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller
maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger :
— — — — Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og
derunder :

2309 1011

—

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter
på under 10 vægtprocent

2309 10 13

—

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent

Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægt
procent

2309 1031

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter
på under 10 vægtprocent

2309 10 33

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent
— — — — Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent :

2309 1051

—

2309 10 53

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter
på under 10 vægtprocent

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent

2309 90

- Andre varer :
— — Andre varer :

Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger,
maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger henhø
rende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og
2106 90 55 eller mælkeprodukter :
— — — — Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger
eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger :
— — — — — Uden indhold af stivelse eller med indhold af mælkeprodukter på under
10 vægtprocent og derunder :

2309 90 31

2309 90 33

—

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkepro
dukter på under 10 vægtprocent

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent

_____ Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægt
procent

2309 90 41

______ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælke
produkter på under 10 vægtprocent

2309 90 43

______ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent

— — — — — Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent :
2309 90 51

______ uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælke
produkter på under 10 vægtprocent

2309 90 53

______ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent
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BILAG II
TABEL A

KN-kode
anvendt i

Indhold af stivelse

Koefficient

2

3

bilag I
1

2309 10 11

2309 10 13
2309 90 31

2309 9033

io vægtprocent og derunder

0,16

Over 1 0 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent

0,50

J

2309 10 31

2309 1 0 33

2309 90 41
2309 90 43

2309 10 51

2309 1 0 53
2309 90 51
2309 90 53

> øver 30 vægtprocent

1 ,00

TABEL B

KN-kode
anvendt i

Indhold af stivelse

Koefficient

2

3

bilag I
1

2309 10 11
2309 10 31

2309 10 51

> Under 10 vægtprocent

0,00

2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

2309 10 13
2309 10 33

2309 10 53
2309 90 33
2309 90 43
2309 90 53

jo vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

0,50

