5 . 8 . 66

PUBL1KATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

2659/66

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 28 juli 1966

waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd in de sector rundvlees
de heffingen van toepassing op de invoer van bepaalde produkten uit
derde landen te verhogen
(66/455/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING

ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VASTGESTELD :

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

Gelet op Verordening no . 14/64/EEG van de
Raad, houdende de geleidelijke totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector rundvlees ( 1), inzonderheid op arti
kel 18,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Italiaanse produktie van
rundvlees ongeveer de helft van de consumptie
dekt ; dat Italië dientengevolge grote hoeveelheden
runderen en rundvlees invoert ;

Overwegende dat de prijs van runderen op de
Italiaanse markt sedert april 1966, met uitzondering
van een korte periode, beneden de oriëntatieprijs
ligt ; dat ondanks de inning van de in artikel 5
van Verordening no. 14/64/EEG bepaalde heffing
die ten doel heeft, de prijs van het ingevoerde
produkt op het peil van de oriëntatieprijs te bren

Artikel 1

De Italiaanse Republiek wordt gemachtigd om
t en met 2 oktober 1966 de overeenkomstig ar
'clkel 5 van Verordening no . 14/64/EEG bepaalde
heffingen die van toepassing zijn op de invoer uit
lerde landen te verhogen
— voor het produkt, vermeld in afdeling b) van
Mjlage I van Verordening no. 14/64/EEG, met een
bedrag dat ten hoogste gelijk is aan 7,5 rekeneen
heden per 100 kg
— voor de produkten, vermeld in afdeling b)
van bijlage II van Verordening no . 14/64/EEG, met
een bedrag dat berekend wordt door de heffing
voor deze produkten te vermenigvuldigen met een
coëfficiënt die de verhouding weergeeft, welke be
staat tussen het op grond van het eerste gedachten streepje toegepaste bedrag en de voor runderen
overeenkomstig artikel 5, lid 1 van Verordening
no . 14/64/EEG vastgestelde heffing.

gen , de marktprijs zich niet hersteld heeft op het
Artikel 2

niveau van de oriëntatieprijs ;

Overwegende dat deze toestand te verklaren is
door het feit, dat de kwaliteiten, waarvan wordt

uitgegaan voor de bepaling van de in artikel 5,
lid 1 van Verordening no . 14/64/EEG bedoelde
prijs bij invoer niet dezelfde zijn als die waarvan
s uitgegaan voor de vaststelling van de oriëntatie
prijs voor runderen ;

Overwegende dat het, ter verbetering van deze
toestand, noodzakelijk is, maatregelen te treffen die,
zonder de omvang van de invoer sterker te beïn
vloeden dan onvermijdelijk is, 'het mogelijk maken ,
de prijs van de ingevoerde produkten op het niveau
van de oriëntatieprijs te brengen ; dat de Italiaanse
Republiek derhalve dient te worden gemachtigd om,
zolang de oriëntatieprijs niet bereikt is, voor de
berekening van de heffing die van toepassing is
op de invoer uit derde landen de berekeningsfac
tor „oriëntatieprijs"met 7,5 rekeneenheden per 100
kilogram te verhogen voor wat runderen betreft
te voorzien in een vergelijkbare verhoging voor
idvlees ; dat de geldigheidsduur van deze maat
delen tot twee maanden beperkt dient te blijven ,

(M PB no. 34 van 27. 2. 1964, blz . 562/64.

De machtiging is slechts geldig wanneer de op
de Italiaanse markt overeenkomstig artikel 5 , lid 5
van Verordening no . 14/64/EEG geconstateerde
prijs beneden de oriëntatieprijs ligt.
Artikel 3

De Italiaanse Republiek deelt de ter uitvoering
van artikel 1 genomen maatregelen onverwijld aan
de Commissie mede .
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse
Republiek.
Gedaan te Brussel, 28 juli 1966.
Voor de Raad
De Voorzitter
S. A. POSTHUMUS

