242

De Europæiske! Fællesskabers Tidende

31.3.72

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 78 / 1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 616/72
af 27. marts 1972

om gennemførelsesbestemmelser for restitutioner og afgifter ved udførslen af 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 fedtstoffer1 ), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2727/71 2 ),

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

Stoffer mellem Fællesskabet og Grækenland3),
under henvisning til Rådets forordning nr. 171 /67/
EØF af 27. juni 1967 om de for udførslen af oliven
olie gældende restitutioner og afgifter4), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 444/726), særlig artikel 11 ,

proces, kan fremkalde udførsel, der er egnet til at
forstyrre Fællesskabets marked ;

da omfanget af den traditionelle udførsel i små pak
ninger ikke påvirkes væsentligt af udviklingen i ver
densmarkedspriserne, bør der fastsættes fritagelse for
afgift for denne udførsel; dog kunne en fritagelse, som
måtte overstige beløbet for de mindste emballage
omkostninger, fremkalde en spekulationspræget ud
førsel i små pakninger ; det er derfor nødvendigt at
begrænse denne fritagelse til det omtalte beløb ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i

overensstemmelse med udtalelse fra forvaltnings
komitéen for fedtstoffer,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

og

Eksportrestitution ydes kun til de olivenolier, hvis
indhold af frie fedtsyrer, udtrykt i oliesyre, ikke over

ud fra følgende betragtninger :

stiger 30 gram pr. 100 gram .

Med henblik på at sikre en korrekt anvendelse af
eksportrestitutionsordningen er det hensigtsmæssigt
ikke at yde restitution til olier, der har et stort ind
hold af frie fedtsyrer, og som er genstand for en
ringe produktion og omsætning ; med samme formål
for øje bør underpositionen 15.07 A II i den fælles
toldtarif underinddeles i jomfruolier og andre olier,
som tariferes under den samme underposition ;

for at formålet med eksportafgiften fuldt ud kan
opnås, bør det fastsættes, at størrelsen af den nævnte
afgift er lig med de maksimumsbeløb, der er en følge
af artikel 10, stk. 2, i forordning nr. 171 /67/EØF ;

dog fastsættes afgiften kun i tilfælde af, at forskellen
mellem cif-prisen og markedsindikativprisen for oli
venolie, der ikke har gennemgået en raffinerings

Artikel 2

Med henblik på ydelse af eksportrestitution inddeles
de varer, der teriferes under underposition 15.07 A
II i den fælles toldtarif, som følger :
— 15.07 A II ( a ): Jomfruolie,
— 15.07 A II ( b ): Andre varer.
Artikel 3

Afgifterne ved udførsel af olivenolie er lig med de
marksimumsbeløb, der er en følge af artikel 10, stk. 2,
i forordning nr. 171 /67/EØF.
For . udførsel af olivenolie, der henhører under un
derposition 15.07 A I i den fælles toldtarif og under

den i artikel 2, første led, nævnte underposition 15.07
A II ( a ), og som gennemføres i tilhørende umiddel
2)
2)
3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr .

172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/66 .
L 282 af 23 . 12 . 1971 , s . 8 .
197 af 29 . 10. 1966, s . 3393/66.
130 af 28 . 6 . 1967 , s . 2600/67 .

5) EFT nr. L 54 af 3 . 3 . 1972, s. 6.

bar emballage med et nettoindhold på mindre end
eller lig med 5 kg olie, opnås der en afgiftsfritagelse
på indtil 7 regningsenheder pr. 100 kilogram netto
udført olie .
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Artikel 4

1 . Kommissionen fastsætter eksportafgifter, når den
i artikel 10, stk. 2, første afsnit, i forordning nr.
171 /67/EØF nævnte forskel er lig med eller større
end 2,5 regningsenheder pr. 100 kilogram . Disse af
gifter fastsættes så ofte som det viser sig nødvendigt
af hensyn til stabiliteten af Fællesskabets marked, og
således at det sikres, at de bringes i anvendelse mindst
én gang om ugen .
2 . Med forbehold af bestemmelserne i stykke 1
opretholdes de tidligere fastsatte eksportafgifter, når
ændringerne i elementerne til beregning af den i
stykke 1 nævnte forskel i forhold til disse afgifter
medfører en forhøjelse eller en formindskelse på
mindre end 0,50 regningsenheder pr. 100 kilogram .
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3 . Kommissionen underretter medlemsstaterne om

størrelsen af de eksportafgifter, der skal opkræves for

100 kilogram udført olie, så snart de er fastsat.
Artikel 5

Kommissionens forordning (EØF) nr. 154/69 af
27 . januar 1969 om gennemførelsesbestemmelserne
for restitutioner og afgifter ved udførsel af oliven
olie1 ), som ændret ved forordning (EØF) nr. 2219/702 )
ophæves .
Artikel 6

Denne forordning træder i kraft 1 . april 1972 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles , den 27 . marts 1972 .
På Kommissionens vegne
S. L. MANSHOLT

Formand

*) EFT nr. L 22 af 29 . 1 . 1969 , s . 4.
2) EFT nr. L 240 af 31 . 10. 1970, s. 72.

