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Overwegende dat deze voorschriften de vrijheid van
de producenten, handelaren en verbruikers zullen
moeten beperken, doch zulks slechts mogen in de bij
de richtlijn vastgestelde en voor de bescherming van
het openbaar belang noodzakelijke mate; dat de voorwaarden voor dit evenwicht voor sommige produkten
voortdurend in het geding worden gebracht door de
ontwikkeling van de vooruitgang van de techniek,
zodat een snelle aanpassing aan de technische voorschriften van de richtlijn aan deze vooruitgang veelvuldig nodig is;
Overwegende dat het, onverminderd de ten aanzien
van de instelling van bijzondere comités genomen of
te nemen besluiten, dienstig is deze taak in het kader
van artikel 155, laatste streepje, van het Verdrag toe
te vertrouwen aan de Commissie handelende in
nauwe samenwerking met de deskundigen van de
Lid-Staten,
STELT HIERTOE IN PRINCIPE DE VOLGENDE REGELING VAST:

— de instelling van een comité samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Lid-Staten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de
Commissie;
— de opneming in de akten tot harmonisatie van de
nationale technische voorschriften van een als
volgt luidende bepaling:
1. „In de gevallen waarin wordt verwezen naar
de in dit artikel omschreven procedure, leidt
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de voorzitter deze procedure bij het Comité
, hierna te noemen het „Comité" in, hetzij
op zijn initiatief, hetzij op verzoek van een LidStaat.
2. In het Comité wordt op de stemmen van de
Lid-Staten de in artikel 148, lid 2, van het Verdrag bedoelde weging toegepast. De voorzitter
neemt niet aan de stemming deel.
3. De vertegenwoordiger van de Commissie dient
een ontwerp in van de te nemen maatregelen.
Het Comité brengt over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de voorzitter
kan vaststellen naar gelang van de urgentie
der aan een onderzoek te onderwerpen vraagstukken. Het Comité spreekt zich uit met een
meerderheid van 12 stemmen.
4. De Commissie stelt de maatregelen vast en
gaat onmiddellijk over tot toepassing daarvan
wanneer zij in overeenstemming zijn met het
advies van het Comité. Indien zij niet in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité of indien een advies ontbreekt, legt de
Commissie onmiddellijk aan de Raad een
voorstel voor betreffende de te nemen maatregelen.
Indien de Raad niet na een termijn van . . . .
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
maatregelen heeft vastgesteld, stelt de Commissie de voorgestelde maatregelen vast en
gaat onmiddellijk over tot de toepassing daarvan".

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende aanvullende bepalingen inzake
de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(door de Commissie bij de Raad ingediend op 22 maart 1968)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43 en artikel 200, lid 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement,
Overwegende dat krachtens het bepaalde in artikel 11, lid 4, van Verordening nr. 130/66/EEG van
26 juli 1966 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (*) de Raad vast-

(!) PB nr. 165 van 21. 9. 1966, blz. 2963/66.

stelt de gelijkheid van rechten, andere dan douanerechten, met heffingen in de zin van dit artikel;
Overwegende dat sinds de aanvaarding van Verordening nr. 130/66/EEG verscheidene verordeningen zijn
vastgesteld houdende de totstandbrenging van gemeenschappelijke marktordeningen; dat hierbij rechten andere dan douanerechten werden ingesteld zonder dat in alle gevallen de gelijkheid werd vastgesteld met heffingen ten opzichte van derde landen;
dat het derhalve noodzakelijk is hierin te voorzien;
Overwegende dat in artikel 23, lid 2, van Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967
houdende een gemeenschappelijke ordening der mark-

Nr. C 48/32

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

ten in de sector granen (1) wordt voorzien in de
mogelijkheid voor Italië de heffingen op invoer uit
derde landen te verlagen; dat gebruikmaking van
deze mogelijkheid voor Italië meebrengt ontvangsten
aan rechten en belastingen bij uitvoer naar de Lidstaten; dat deze rechten en belastingen derhalve een
doel en functie hebben, gelijk aan die van heffingen
ten opzichte van derde landen; dat het derhalve
dienstig is voor de berekening van het eerste gedeelte
van de bijdragen der Lid-Sta ten bedoeld in artikel 11
van Verordening nr. 130/66/EEG het bedrag van deze
rechten en belastingen in aanmerking te nemen;
Overwegende dat uit artikel 30 van Verordening nr.
359/67/EEG (2) blijkt dat de Raad heeft beoogd ten
aanzien van de gemeenschappelijke markt in de sector
rijst de regeling betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te passen;
dat hiertoe bepalingen dienen te worden vastgesteld,
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nr. 130/66/EEG wordt vastgesteld voor rechten, andere dan de douanerechten vermeld in de bijlage van
deze verordening.
Artikel 2
Het eerste gedeelte van de bijdragen der Lid-Staten
bedoeld in artikel 11, lid 1, van Verordening nr.
130/66/EEG omvat 90 % van de met ingang van
1 juli 1967 door Italië als gevolg van gebruikmaking
van de in artikel 23, lid 2, van Verordening nr. 120/
67/EEG voorziene mogelijkheid, ontvangen rechten
en belastingen.
Artikel 3
De bepalingen van artikel 30 van Verordening nr.
359/67/EEG worden aangevuld met het volgende lid:
„Verordening nr. 25 betreffende de financiering
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de
voor de tenuitvoerlegging van deze verordening
vastgestelde bepalingen zijn van toepassing op de
markten voor de produkten bedoeld in artikel 1,
lid 1, vanaf het ogenblik waarop deze verordening
in werking treedt".

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD:

Artikel 1
De gelijkheid met de heffingen ten opzichte van derde
landen in de zin van artikel 11 van Verordening

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen
en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(!) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(2) PB nr. 174 van 30. 7. 1967, blz. 1.

BIJLAGE

Lijst bedoeld in artikel 1
a) Bij vaststelling vooraf aan de heffingen toe te voegen premies:
— verwerkte produkten op basis van granen (artikel 15, lid 3, van Verordening nr.
120/67/EEG van de Raad (»));
— verwerkte produkten op basis van rijst (artikel 13, lid 3, van Verordening nr. 359/67/EEG
van de Raad (4)).
b) Extra bedragen ontvangen voor mengvoeders waarin aanzienlijke hoeveelheden produkten
zijn verwerkt die niet vallen onder één van de gemeenschappelijke marktordeningen voor granen, rijst of zuivelprodukten:
— mengvoeders op basis van zuivelprodukten (artikel 7, lid 1, van Verordening nr.
215/66/EEG van de Raad (5), gewijzigd bij Verordening nr. 186/67/EEG (6));
— mengvoeders op basis van granen (artikel 6, lid 1, van Verordening nr. 194/67/EEG van
de Raad (7)).
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