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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 656/80
af 19. marts 1980

om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 1 3/80 (2), særlig artikel 1 1 , stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved forord
ning (EØF) nr. 134/80 (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 604/80 (4) ;

noteringer, som Kommissionen har kendskab til , fører

til at ændre de for tiden gældende importafgifter i
overensstemmelse
forordning —

med

bilaget

til

nærværende

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a) og b),
i forordning (EØF) nr. 1418/76 nævnte produkter fast
sættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 134/80
nævnte bestemmelser på de tilbudspriser og de dags

Denne forordning træder i kraft den 20 . marts 1980 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 1980 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
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BILAG

til Kommissionens forordning af 19. marts 1980 om fastsættelse af importafgifterne for ris
og brudris
(ECU / Ion)
Position
i den fælles
toldtarif

ex 10.06

Varebeskrivelse

Tredjelande (3 )

AVS/OLT

(1) (2) (3)

Ris :

B. Andre varer :

I. Uafskallet ris og afskallet ris (hinderis) :
a) Uafskallet ris :
1 . Rundkornet

56,58

24,66

72,78

32,76

70,72

31,73

90,98

41,86

1 . Rundkornet

184,11

80,09

2. Langkornet
b) Sleben ris :

246,23

111,19

1 . Rundkornet

196,08

85,65

2. Langkornet

263,96

119,59

29,56

11,76

2. Langkornet
b) Afskallet ris (hinderis) :
1 . Rundkornet

2. Langkornet
II. Delvis sleben og sleben ris :
a) Delvis sleben ris :

III . Brudris

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 10 i forordning ( EØF) nr . 435/80 .

(■>) 1 henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 opkræves ingen importafgift ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika,
Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske departementer.
(J) Importafgiften for indførsel af ris til det oversøiske departement Reunion defineres i artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/ 76.

