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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1420/75
af 26. maj 1975
om udvidelse af anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1067/74 om den

fælles markedsordning for kunsttørret foder til også at omfatte visse produkter
forarbejdet på basis af kartofler
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

»Artikel 1

FÆLLESSKABER HAR —

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

For kunsttørret foder indføres en fælles markeds

ordning, som gælder for følgende varer :

42 og 43,
Position i den
fælles toldtarif

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

a ) ex 07.04 B

°g

ud fra følgende betragtning :

Den fælles markedsordning for kunsttørret foder om
fatter hverken kunsttørrede kartofler eller mel, gryn og
flager af kartofler, som er uegnede til konsum ; disse
produkter fremstilles efter samme fremgangsmåde,
som kunsttørret foder, og de er bestemt til samme for
mål ; de bør derfor indføjes under anvendelsesområdet
for Rådets forordning (EØF) nr. 1067/74 af 30 . april
1974 om den fælles markedsordning for kunsttørret
foder (') ; der bør således fastsættes datoer for begyn
delse og slutning af det for disse nye produkter gæl
dende produktionsår, og artikel 1 i Rådets forordning
(EØF) nr. 865/68 af 28 . juni 1968 om den fælles mar
kedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt
og grønsager (2), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2429/72 (3), bør tilpasses —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Varebeskrivelse

Kartofler, kunstigt tørret ved
varme, også snittede, knuste eller
pulveriserede, men ikke yderligere
tilberedte, og som er uegnede til
konsum

ex 11.05

Mel, gryn og flager af kartofler,
som er uegnede til konsum

b ) ex 12.10 B

Lucerne, kløver, esparsette, lupi
ner, vikker og andre lignende
foderprodukter, kunstigt tørret
ved varme, bortset fra hø og
foderkål, samt produkter, der
indeholder hø «

Artikel 2

Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1067/74 affattes sale
des :

»Artikel 2

1.
Produktionsåret for de i artikel 1 , litra a),
omhandlede produkter begynder den 1 . juli hvert

år og slutter den 30. juni det følgende år.
Artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1067/74 affattes såle
des :

( 1 ) EFT nr. L 120 af 1 . 5 . 1974, s . 2.
(2) EFT nr. L 153 af 1 . 7. 1968 , s. 8 .
(3) EFT nr. L 264 af 23 . 11 . 1972, s. 1 .

2.
Produktionsåret for de i artikel 1 , litra b)
omhandlede produkter begynder den 1 . april hvert

år og slutter den 31 . marts det følgende år.«
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Artikel 3

Pos. ex 07.04 i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 865/68
affattes således :

»ex 07.04 Grønsager, tørrede, også snittede, knu
ste eller pulveriserede, men ikke yderli
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gere tilberedte, undtagen kartofler, kun
stigt tørret ved varme, som er uegnede
til konsum, og undtagen oliven.«
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1975.

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. maj 1975.
På Rådets vegne
M. A. CLINTON

Formand

