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VERORDENING (EEG) Nr. 2007/74 VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 1974

houdende vaststelling van de restituties die met ingang van 1 augustus 1974
worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector
rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goe
deren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Overwegende dat overeenkomstig lid 2 van datzelfde
artikel bij de vaststelling van de restitutie met name
rekening dient te worden gehouden :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 120/ 67/ EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen ( ! ), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 1 25/74 (2),
en met name op artikel 16, lid 2, vierde alinea, eerste

a) enerzijds met de gemiddelde kosten waartegen de
verwerkende industrieën zich op de markt van de
Gemeenschap van de betrokken basisprodukten
kunnen voorzien en anderzijds met de op de we
reldmarkt toegepaste prijzen ;

b) met het niveau van de restituties bij de uitvoer van
verwerkte landbouwprodukten die onder bijlage II

zin ,

Gelet op Verordening nr. 359/67/ EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte (4) die is toegevoegd aan het Verdrag betref
fende de toetreding van de nieuwe Lid-Staten tot de
Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie (5), ondertekend te
Brussel op 22 januari 1972, en met name op artikel

van het Verdrag vallen en waarvan de vervaardiging
onder vergelijkbare voorwaarden geschiedt ;
c) met de noodzaak, gelijke mededingingsvoorwaar
den te waarborgen tussen de industrieën die pro
dukten uit de Gemeenschap gebruiken en die wel
ke produkten uit derde landen onder de regeling
van het actieve veredelingsverkeer gebruiken ;

17 , lid 2, vierde alinea , eerste zin ,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 16, lid 1 , van
Verordening nr. 120/67/ EEG en artikel 17, lid 1 , van
Verordening nr. 359/67/ EEG het verschil tussen de
noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in
artikel 1 van deze beide verordeningen bedoelde pro
dukten enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap
anderzijds door een restitutie bij de uitvoer kan wor
den overbrugd ; dat in Verordening (EEG) nr. 2682/72
van de Raad van 12 december 1972 tot vaststelling
van de algemene regels aangaande de toekenning van
restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag betreffende bepaalde land
bouwprodukten , uitgevoerd in de vorm van goederen
die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen (6), is
omschreven voor welke van die produkten een restitu
tie dient te worden vastgesteld bij uitvoer in de vorm
van goederen , bedoeld naar gelang van het geval in
bijlage B bij Verordening nr. 120/67/ EEG of bijlage B
bij Verordening nr. 359/ 67/ EEG ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1 , eer
ste alinea, van Verordening (EEG) nr. 2682/72 de res
titutie per 100 kg van elk van de betrokken basispro
dukten voor iedere maand moet worden vastgesteld ;
')
2)
-')
4)
5)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

117 van 19 . 6 . 1967, blz . 2269/ 67 .
L 128 van 10 . 5 . 1974, blz . 12 .
174 van 31 . 7 . 1967, blz . 1 .
L 73 van 27. 3 . 1972, blz . 14 .
L 73 van 27 . 3 . 1972, blz . 5 .
L 289 van 27 . 12 . 1972, blz . 13 .

Overwegende dat in artikel 4, lid 3 , van Verordening
(EEG) nr. 2682/72 is bepaald dat voor de vaststelling
van de restitutie in voorkomend geval rekening moet
worden gehouden met de restituties bij de produktie,
de steunmaatregelen of andere maatregelen van gelij
ke werking, die voor de in bijlage A van die verorde
ning genoemde basisprodukten of de daarmede ge
lijkgestelde produkten in alle Lid-Staten worden toe
gepast uit hoofde van de verordening houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de be
trokken sector ; dat voor zachte tarwe, maïs en gebro
ken rijst een restitutie bij de produktie wordt verleend
op de voorwaarden van Verordening nr. 37 1 / 67/ EEG
van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de
restituties bij de produktie van zetmeel en
Quellmehl (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
( EEG) nr. 1 79/73 (8) ; dat het dienstig is, met het oog
op de toepassing van het bepaalde in artikel 4, lid 3,
van Verordening (EEG) nr. 2682/72, de restitutie bij
de produktie in aanmerking te nemen die geldt voor
de maand waarin de uitvoer plaatsvindt ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen ,
( 7) PB nr. 174 van 31 . 7 . 1967, blz . 40 .
(s ) PB nr. L 2.5 van 30 . 1 . 1973 , blz . 6 .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

120/67/EEG respectievelijk bijlage B van Verordening

VASTGESTELD :

nr. 359/67/ EEG, worden vastgesteld zoals in de bijlage
is aangegeven .

Artikel 1

2. Voor de in de voorgaande alinea genoemde en
niet in de bijlage opgenomen produkten , wordt geen
restitutiebedrag vastgesteld .

1.
De restituties die met ingang van 1 augustus
1974 worden toegepast voor de in bijlage A van Ver
ordening (EEG) nr. 2682/72 genoemde basisprodukten
die tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verordening
nr. 120/67/ EEG of artikel 1 , lid 1 , van Verordening nr.
359/67/ EEG en die worden uitgevoerd in de vorm van
goederen vermeld in bijlage B van Verordening nr.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus
1974 .

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

Gedaan te Brussel , 26 juli 1974.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 26 juli 1974 houdende vaststelling van de restitu
ties die met ingang van 1 augustus worden toegepast voor bepaalde produkten van de sec
tor granen ende sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag
vermelde goederen
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

10.01 A

10.01 B

Restituties

in R. E. /100 kg

Zachte tarwe en mengkoren :
— andere dan voor de zetmeelindustrie

0

Harde tarwe („durum")

0

10.02

Rogge

0,885

10.03

Gerst

0

10.04

Haver

0

10.05 B

ex 10.06 A

ex 10.06 B

10.06 C

11.01 A

11.01 B

11.02 A I a )

11.02 A I b )

Maïs (andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden ) :
— andere dan voor de zetmeelindustrie

0

Gedopte rijst met ronde korrels
Gedopte rijst met lange korrels
Witte rijst met ronde korrels
Witte rijst met lange korrels
Gebroken rijst :

0

0
0

0

— andere dan voor de zetmeelindustrie

0

Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe („durum ")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

0

3,113
0

0

