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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 446/76
af 27 . februar 1976

om fastsættelse af importafgifter for olivenolie
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer (*), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 707/73 (2), særlig artikel 1 3,
stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning nr. 162/66/
EØF af 27 . oktober 1966 om samhandelen med fedt

stoffer mellem Fællesskabet og Grækenland (3), særlig
artikel 3, stk. 4, og artikel 9,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 443/
72 af 29. februar 1972 om de importafgifter, der finder
anvendelse på raffineret olivenolie og visse olivenolie
holdige varer (4), særlig artikel 9,

ud fra følgende betragtninger :

De afgifter, som finder anvendelse inden for oliven
oliesektoren, er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3046/
75 (7), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 381 /
76(8);

anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 3046/75
omhandlede regler og nærmere retningslinier på de til
budspriser, som Kommissionen har fået kendskab til,
giver anledning til at ændre de nu gældende importaf
gifter, som anført i oversigten, der er knyttet som bilag
til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning nr. 1912/74 af
22. juli 1974 om importen af olivenolie fra Tune
sien (5), særlig artikel 5,

De afgifter, der er nævnt i artikel 13 i forordning nr.
136/66/EØF, i artikel 3 i forordning nr. 162/66/EØF,
i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 443/72, i artikel 5 i
forordning (EØF) nr. 1912/74 og i artikel 5 i forord
ning (EØF) nr. 303/74, fastsætttes i bilaget til denne
forordning.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 303/

Artikel 2

74 af 4. februar 1974 om indførsel af olivenolie fra

Marokko (6), særlig artikel 5, og

Denne forordning træder i kraft den 1 . marts 1976.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 1976.

På Kommissionens vegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(!)
(2)
(3)
(«)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 af 30 . 9 . 1966, s. 3025/66 .
L 175 af 29 . 6. 1973, s. 5.
197 af 29 . 10 . 1966, s. 3393/66.
L 54 af 3 . 3 . 1972, s. 3 .
L 202 af 24. 7. 1974, s. 6 .

M EFT nr. L 34 af 7. 2. 1974, s. 4.

O EFT nr. L 303 af 22. 11 . 1975, s. 28 .
(8) EFT nr. L 45 af 21 . 2. 1976, s. 30.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr.L 53/50

28 . 2.

BILAG

Afgifter, der finder anvendelse på indførsel fra den 1 . marts 1976 i RE/100 kg

Position
i den
fælles
toldtarif

07.01 N 11
07.03 A II

15.07 A I a)

15.07 A I b)
15.07 A II a )
15.07 A II b )
15.17 A I
15.17 A II
23.04 A

Varer, der udelukkende er fremstillet i et af

disse lande og transporteret direkte fra et af
disse lande til Fællesskabet

Grækenland

Marokko

Tunesien

8,099
8,099
41,419
55,598
36,814
36,814
18,407
29,451
2,945

14,099
13,999
74,669
100,231
66,769 ( i )(3 )
66,769 (»)(')
33,635
53,815
5,382

14,099
13,999
74,669
100,231
66,769 m
66,769 Hi3)
33,635
53,815
5,382

Varer, der ikke udelukkende et
fremstillet i Grækenland , eller
som ikke er transporteret di

Tredjelande

rekte derfra til Fællesskabet

14,799
14,799
77,869
106,231
67,269 (3)
67,269 (3)
33,635
53,815
5,382

14,099
13,999
77,869
106,231

67,269 ( 2 )(3)
67,269 (2)( 3)
33,635
53,815
5,382

(') Den afgift, der opkræves ved importen af denne vare , er fastsat i Rådets forordninger (EØF) nr. 303/74 og 1912/74 samt Kommissionens
forordninger (EØF) nr. 1936/75 og (EØF) nr . 1937/75 .
{■) Den afgift, der opkræves ved importen af anden olivenolie end den , der har gennemgået en raffineringsproces, og som er fremstillet ude
lukkende i Spanien eller i Tyrkiet og transporteret direkte fra et af disse lande til Fællesskabet, er fastsat i Rådets forordninger (EØF)
nr. 2164/70 og 306/74 samt Kommissionens forordning (EØF ) nr. 1938/75 .

(•) De varer, der henhører under disse positioner er bestemt ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 618/72 og (EØF) nr. 3366/75, ændret
ved torordning (EØF) nr. 86/76.

