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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1579/74

af 24. juni 1974

om de nærmere bestemmelser for beregning af den importafgift, der gælder for
produkter, forarbejdet på basis af korn og ris og om forudfastsættelse af denne
afgift for disse produkter, samt for sammensatte næringsmidler på basis af korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 120 /67/
EØF af 13 . juni 1967, om den fælles markedsordning
for korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 1 25/74 (2), særlig artikel 1 5, stk . 3, og artikel 24,
under henvisning til Rådets forordning nr. 359/67/
EØF, af 25. juli 1967 om den fælles markedsordning
for ris (3), senest ændret ved forordning ( EØF) nr.
11 29/74 (4) særlig artikel 13 , stk . 3, og artikel 25,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1052/ 68 af 23 . juli 1968 om regler om indførsel af pro
dukter forarbejdet på basis af korn og ris (5), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 881 /73 (6), særlig arti
kel 2, stk . 2, og artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Det i forordning (EØF) nr. 1052/68 nævnte variable
element af den afgift, der gælder for forarbejdede pro
dukter nævnt i forordning (EØF) nr. 1052/68 fastsæt
tes principielt for en måned og ændres i mellemtiden ,
afhængig af svingninger i den afgift, der gælder for
basisproduktet ; disse svingninger har ikke i alle til
fælde en øjeblikkelig indvirkning på prisen på det ind
førte forarbejdede produkt ; ovennævnte forordning
fastsætter iøvrigt, at det variable element kun reguleres
i månedens løb, hvis svingningen i den afgift, der gæl
der for basisprodukterne, når en vis tærskel , der skal

midler pa basis af korn helt eller delvis underkastes
bestemmelserne om forudfastsættelse af importafgif
ten ; denne mulighed bør anvendes for disse produk
ter, afhængigt af markedsforholdene og den internatio
nale handels behov ;

under hensyntagen til forholdene på maltmarkedet og
til dette markeds følsomhed skal der i tilfælde af forud

fastsættelse af afgiften fastsættes opkrævning af en præ
mie, således at malt, der indføres i henhold til denne

ordning, ankommer til Fællesskabet på vilkår, der
ikke kan bringe markedets ligevægt i fare ;

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1080/68 af 26.
juli 1968 om de nærmere regler for beregningen af
importafgiften for produkter, forarbejdet på basis af
korn og ris og om forudfastsættelse af importafgiften
for visse af disse produkter (7), senest ændret ved for
ordning (EØF) nr. 1047/73 (8), fastsætter kun forudfast
sættelse af importafgiften for visse forarbejdede pro
dukter ; denne forordning er endvidere blevet ændret
flere gange ; af klarhedshensyn bør den erstattes af
denne forordning ;
de i denne forordning fastsatte forholdsregler er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen
for korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

AFSNIT I

fastsættes ;

med henblik på anvendelsen af artikel 5, i forordning
(EØF) nr. 1052/68 bør det variable element af den af
gift, der gælder for forarbejdede produkter, der drager
fordel af en produktionsrestitution , som ydes til de ba
sisprodukter, der anvendes ved fremstilling af disse
produkter, nedskæres med størrelsen af denne restitu
tion i forhold til mængderne af disse produkter, der
anvendes ved beregning af det variable element ;
i henhold til artikel 15, stk . 3 , i forordning nr. 120/67/
EØF og artikel 13 , stk . 3 , i forordning nr. 359/67/ EØF
kan forarbejdede produkter og sammensatte nærings
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117 af 19 . 6 . 1967, s . 2269/ 67 .
L 128 af 10 . 5 . 1974, s . 12 .
174 af ' 31 . 7. 1967, s . 1 .
L 128 af 10 . 5 . 1974, s . 20 .
L 179 af 25 . 5 . 1968 , s . 8 .
L 86 af 31 . 3 . 1973 , s . 30 .

Ændring af afgiften
Artikel 1

1.
Hvis den afgift, der gælder for 100 kg af basispro
duktet i løbet af den måned, hvor de i forordning
(EØF) nr. 1052/68 nævnte produkter indføres, oversti
ger det afgiftsgennemsnit, der gælder for samme
mængde de første 25 dage af den foregående måned,
reguleret med 0,25 RE i henhold til artikel 2, stk . 1 ,
andet afsnit, i den nævnte forordning, forhøjes det vari
able element af den afgift, der gælder for det forarbej
dede produkt, med et beløb, der er lig med den for
skel , der konstateres , afrundet til 0,25 RE eller til det

nærmeste multiplum af 0,25 RE, idet forskellen deref
( 7 ) EFT nr. L 181 af 27 . 7 . 1968 , s . 6 .
s

EFT nr . 1 . 104 af 19 . 4 . 197.5 , s . 30 .
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ter multipliceres med koefficienten i kolonne 4 i bila
get til forordning (EØF) nr. 1052/68 .

Forhøjelsen anvendes den dag, der følger efter den,
hvor forskellen blev konstateret.

Hvis den gældende afgift senere i løbet af samme må
ned for så vidt angår 100 kg af basisproduktet fjerner
sig mindst 0,25 RE fra det variable element som
nævnt ovenfor (før multiplikation med den ovenfor
nævnte koefficient), forhøjes eller nedsættes det varia
ble element med et beløb, der er lig med den konstate
rede forskel, afrundet til 0,25 RE eller til nærmeste

multiplum af 0,25 RE ; den således afrundede forskel
multipliceres derefter med den ovennævnte koeffici
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h) 210 kg majs, bestemt til stivelsesfabrikker, for glu
cose, også krydret eller tilsat farvestoffer i form af
hvidt krystallinsk pulver, også aglomereret ;
i) 161 kg majs bestemt til stivelsesfabrikker, for alle
andre former for glucose samt for glucosesirup og
andre glucoseopløsninger, også krydret eller tilsat
farvestoffer ;

AFSNIT III

Forudfastsættelse af afgiften
Artikel 3

ent .

Afgiftsbeløbet kan under ingen omstændigheder sæt
tes længere ned end det niveau, der er fastsat den før
ste dag i måneden .
2. Med hensyn til anvendelsen af stk. 1 på produk
ter, der henhører under pos. 23.02 A, fremkommer

den afgift, der gælder for 100 kg »basisprodukt«, ved
sammenlægning af de afgifter, der gælder for 100 kg
blød hvede, 100 kg byg og 100 kg majs og ved deling
af denne sum med 3 .
f

AFSNIT II

1.
For så vidt angår indførsel af de produkter, der er
nævnt i artikel 1 , litra d), i forordning nr. 120/67/ EØF
og i artikel 1 under c) i forordning 359/67/ EØF anven
des den afgift, der gælder på dagen for indgivelse af li
censansøgningen , på begæring af den interesserede
part, indgivet samtidig med licensansøgningen og før
kl . 13.00 på en forretning, der skal gennemføres inden
for licensens gyldighedsperiode .

I det i foregående afsnit nævnte tilfælde, reguleres af
giften i givet fald, afhængig af tærskelprisen på det el
ler de basisprodukter, der anvendes ved beregning af
det variable element af den afgift, der er gældende i
indførselsmåneden , med forbehold af eventuel anven

Afgift gældende for produkter, der drager fordel
af en ordning med produktionsrestitution
Artikel 2

Det variable element af afgiften, beregnet i henhold til
artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1052/68 , og som gæl
der for 100 kg forarbejdet produkt som nævnt i artikel
6 i nævnte forordning, nedsættes med et beløb, der er
lig med den på datoen for indførslen ydede produk
tionsrestitution , for :

a) 1 80 kg majs, bestemt til majsfabrikker, for grove og
fine gryn af majs bestemt til bryggerier ;
b) 161 kg majs, bestemt til stivelsesfabrikker, mel og
fine gryn af sago, maniokrod, arrowroot, saleprod
og andre rødder og jordknolde, under pos . 07.06 A
i den fælles toldtarif ;

c) 220 kg blød hvede, bestemt til stivelsesfabrikker,
for hvedestivelse ;

d) 152 kg brudris bestemt til stivelsesfabrikker, for ris
stivelse ;

e) 161 kg majs bestemt til stivelsesfabrikker, for an
den stivelse end hvede- og risstivelse ;
f) 400 kg blød hvede, bestemt til stivelsesfabrikker, for
hvedegluten ;
g) 200 kg majs, bestemt til stivelsesfabrikker, for rest
produkter fra majsstivelsesfabrikker (dog ikke kon
centreret indmæskningsvand), med et proteinin
hold beregnet på tørstof, der er over 40 vægtpro
cent ;

delse af artikel 15, stk . 3 , andet afsnit, i forordning
120 / 67/ EØF .

Denne regulering foretages ved at forhøje eller ned
skære afgiften med forskellen mellem den tærskelpris,
der gælder i ansøgningsmåneden for 100 kg af basis
produktet, og den tærskelpris, der gælder i indførsels
måneden , idet denne forskel multipliceres med den
koefficient, der er nævnt i kolonne 4 i bilaget til for
ordning (EØF) nr. 1052/ 68 .

2.
For så vidt angår produkterne under pos . 11.07,
lægges en præmie til den forudfastsatte afgift. For 100
kg forarbejdet produkt, er denne præmie lig med den
præmie, der i henhold til artikel 15 i forordning 120/
67/ EØF og til Rådets forordning nr. 140/67/ EØF af
21 . juni 1967, om reglerne om forudfastsættelse af
importafgifter for korn ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2435/70 (2 ), og ifølge den tabel , der gæl
der på dagen for indgivelsen for licensansøgningen ,
gælder for den mængde basisprodukt, der anvendes
ved beregning af afgiften .
Med forbehold af den eventuelle anvendelse af artikel

9 , litra b), i forordning nr. 140/ 67/ EØF, fastsættes præ
mien , afhængig af den måned, hvor det forarbejdede
produkt faktisk indføres ; den præmie, der gælder for
en indførsel fastsættes i løbet af den sidste måned af

importlicensens gyldighedsperiode og er lig med den
præmie, der gælder for en indførsel , foretaget den fore
gående måned .
(') EFT nr. 125 af 26 . 6 . 1967, s . 2456/67 .
(2 ) EFT nr. L 262 af 3 . 12. 1970 , s . 3 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

25. 6 . 74

Artikel 4

For hvert af de i dette afsnit nævnte produkter, kan
den periode, i hvilken det er muligt at opnå forudfast
sættelse af afgiften, nedsættes ifølge den i artikel 26, i
forordning nr. 120/67/EØF fastsatte procedure .
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a) for hvor meget forarbejdet produkt, der i alt er ud
stedt importlicenser ;
b) for hvor store mængder der er udstedt importlicen
ser med forudfastsættelse af afgiften .

Disse oplysninger skal fordeles efter de produkter, for
hvilke der gælder en særlig importafgift.

AFSNIT IV

Artikel 6

Almindelige bestemmelser
Forordning (EØF) nr. 1080/68 ophæves.
Artikel 5

Den 15 . i hver måned giver medlemsstaterne for den
foregående måned Kommissionen meddelelse om :

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti
dende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 1974.
På Kommissionens vegne
Fran^ois-Xavier OI^TOLI
Formand

