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VERORDENING (EEG) Nr. 466/87 VAN DE COMMISSIE
van 13 februari 1987

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 579/86 (2), inzonderheid
op artikel 14, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1449/86 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast Q, inzonder
heid op artikel 3,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende heffingen
zijn vastgesteld bij Vèrordening (EEG) nr. 282/87 van de
Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 397/87Q ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1588/86 van
de Raad (8) Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de Raad (9)
gewijzigd is met betrekking tot de produkten van post
23.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden gedurende een bepaald tijdvak ten opzichte van
de munteenheden van de Gemeenschap bedoeld in
het vorige streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 12 februari
1987 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig
heidscoëfficiënten ;

Overwegende dat. het laatst waargenomen verschil tussen
de heffing van het basisprodukt met meer dan 3,02 Ecu
per ton afwijkt van het gemiddelde van de heffingen ; dat
de thans geldende heffingen derhalve, krachtens artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1 579/74 van de Commissie (10)
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr.
2744/75, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1588/86, bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte
produkten te innen heffingen vastgesteld in de bijlage van
de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 282/87 worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 februari 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
139 van 24. 5. 1986, blz. 29.
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
133 van 21 . 5. 1986, blz. 1 .
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
28 van 30. 1 . 1987, blz. 18 .
40 van 10 . 2. 1987, blz. 14.
139 van 24. 5. 1986, blz. 47.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

(10) PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 13 februari 1987 tot wijziging van de invoerhef
fingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(Ecu/ton)

Heffingen
Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

1 1 .02 A II (2)
1 1 .02 B II b) (2)
1 1 .02 C II (2)
1 1 .02 D II (2)
1 1.02 E II b) (2)
11.02 F II (2)

Derde landen

(met uitzondering van ACS
Staten of LGO)

ACS-Staten of LGO

327,81

321,77

240,77

237,75

289,04

286,02

185,36

182,34

327,81

321,77

327,81

321,77

(2) Voor het onderscheid tussen de produkten bedoeld in de posten 11.01 en 11.02 enerzijds en die bedoeld in
onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de posten 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die
tegelijkertijd :
— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan
45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde mineralen), berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor
gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor
andere granen.

Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen, vallen in elk geval onder post 11.02.

