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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1420/75 VAN DE RAAD
van 26 mei 1975

waarbij de werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 1067/74 houdende een ge
meenschappelijke ordening der markten in de sector kunstmatig gedroogde
voedergewassen wordt uitgebreid tot bepaalde op basis van aardappelen ver
werkte produkten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti

„In de sector kunstmatig gedroogde voedergewas
sen wordt een gemeenschappelijke marktordening
tot stand gebracht die geldt voor de volgende pro
dukten :

kelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Gezien het advies van het Europese Parlement,

Overwegende dat de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector kunstmatig gedroogde voe
dergewassen noch gedroogde aardappelen, noch meel,
gries en vlokken van aardappelen, niet geschikt voor
menselijke consumptie, omvat ; dat deze produkten
op dezelfde wijze worden verkregen als kunstmatig
gedroogde voedergewassen en voor dezelfde doelein
den worden gebruikt ; dat het derhalve dienstig is de
betrokken produkten eveneens onder Verordening
(EEG) nr. 1067/74 van de Raad van 30 april 1974
houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector kunstmatig gedroogde voederge
wassen ( ! ) te doen vallen ; dat daarom de begin - en
einddatum van het verkoopseizoen voor deze nieuwe
produkten moeten worden vastgesteld en dat artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 865/68 van de Raad van 28
juni 1968 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groen
ten en fruit verwerkte produkten (2), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2429/72 (3), moet wor
den aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De tekst van artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1067/74 wordt als volgt gelezen :
( ! ) PB nr. L 120 van 1 . 5 . 1974, blz . 2.
(2) PB nr. L 153 van 1 . 7. 1968, blz. 8 .
P) PB nr. L 264 van 23. 11 . 1972, blz. 1 .

douanetarief

a ) ex 07.04 B

Aardappelen,
kunstmatig
ge
droogd door middel van een
warmtebehandeling, ook indien
in stukken of in schijven gesne
den, dan wel fijngemaakt of in
poedervorm, doch niet op andere
wijze bereid, niet geschikt voor
menselijke consumptie.

ex 11.05

Meel, gries van vlokken, van
aardappelen, niet geschikt voor
menselijke consumptie

b ) ex 12.10 B

Luzerne, hanekammetjes, (espar
cette), klaver, lupine, wikke en
andere dergelijke voedergewassen,
kunstmatig gedroogd door mid
del van een warmtebehandeling.,
met uitzondering van hooi, voe
derkool en produkten die hooi be
vatten "

Artikel 2

De tekst van artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
1067/74 wordt als volgt gelezen :
„1 .
Het verkoopseizoen voor de in artikel 1 , sub
a), bedoelde produkten begint elk jaar op 1 juli en
eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
2.
Het verkoopseizoen voor de in artikel 1 , sub
b), bedoelde produkten begint elk jaar op 1 april
en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar."
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Artikel 3

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 865/68 wordt
de tekst van onderverdeling ex 07.04 als volgt gele
zen :

„ex 07.04 Groenten en moeskruiden, gedroogd,
gedehydreerd of geëvaporeerd, ook in
dien in stukken of in schijven gesne
den, dan wel fijngemaakt of in poeder
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vorm, doch niet op andere wijze bereid,
met uitzondering van kunstmatig door
middel van een warmtebehandeling ge
droogde aardappelen, niet geschikt voor
menselijke consumptie, en van olijven."
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1975.

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

Gedaan te Luxemburg, 26 mei 1975.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. A. CLINTON

