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VERORDENING (EEG) Nr. 2359/72 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 1972

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

tevens het percentage is bepaald van de op deze

GEMEENSCHAPPEN,

restitutie toe te passen vermindering, voor het geval
dat de hoeveelheid breukrijst welke de uitgevoerde

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1 ), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG ) nr. 2726/71 (2), inzonderheid
op artikel 17, lid 2, vierde alinea, eerste zin ,

Overwegende dat volgens artikel 17 van Verordening
nr. 359/67/EEG het verschil tussen de noteringen of
de prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van
deze verordening bedoelde produkten en de prijzen
van deze produkten in de Gemeenschap kan worden
overbrugd door een restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verorde
ning nr. 366/67/EEG van de Raad van 25 juli 1967
houdende, algemene regels voor de toekenning van
restituties bij de uitvoer en criteria voor de
vaststelling van het restitutiebedrag voor rijst (3),
gewijzigd bij Verordening nr. 1019/67/EEG (4), de
restituties moeten worden vastgesteld met inachtne
ming van de situatie en de vooruitzichten ter zake
van de beschikbare hoeveelheid rijst en breukrijst en
van de prijzen hiervan op de markt van de
Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en
breukrijst op de wereldmarkt anderzijds ; dat het
volgens dezelfde tekst eveneens noodzakelijk is om
op de rijstmarkt voor een evenwichtige situatie en
een natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het
handelsverkeer zorg te dragen en bovendien rekening
te houden met het economisch aspect van de
voorgenomen uitvoer en met de wenselijkheid om
verstoringen op de markt van de Gemeenschap te
vermijden ;
Overwegende dat bij Verordening nr. 669/67/
EEG ( 5), gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 1057/
68 ( 6), is vastgesteld welke de maximumhoeveelheid
breukrijst is die rijst, waarvoor de restitutie bij
uitvoer is vastgesteld, mag bevatten , terwijl daarbij

rijst bevat deze maximumhoeveelheid overschrijdt ;
Overwegende dat in artikel 3 van Verordening nr.
366/67/EEG de specifieke criteria zijn bepaald
waarmede bij de berekening van de restitutie bij
uitvoer van rijst en breukrijst rekening moet worden
gehouden ;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en
de specifieke eisen van sommige markten een
differentiatie van de restitutie voor sommige produk
ten al naar gelang hun bestemming noodzakelijk
kunnen maken ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per week
moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds
kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels en
criteria op de huidige situatie van de rijstmarkt, en
met name op de noteringen of prijzen van rijst en
breukrijst in de Gemeenschap en op de wereldmarkt
voert tot het vaststellen van de restitutie ter hoogte
van de in de bijlage vermelde bedragen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De resituties bij uitvoer van de in artikel 1 van
Verordening nr. 359/67/EEG bedoelde produkten in
oorspronkelijke toestand worden, met uitzondering
van de in lid 1 , sub c), van dat artikel genoemde

produkten, op de in de bijlage opgenomen bedragen
vastgesteld .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 november
1972 .

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

Gedaan te Brussel, 9 november 1972 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

(')
(*)
(3)
(4)
(5)

PB nr.
PB nr.
PB nr.
PB nr.
PB nr.
'«) PB nr.

174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
L 282 van 23 . 12. 1971 , blz. 6.
174 van 31 . 7. 1967, blz. 34.
311 van 21 . 12. 1967, blz 13 .
241 van 5 . 10. 1967, blz. 6.
L 179 van 25.7.1968 , blz. 31 .

Nr. L 254/ 15

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

10 . 11 . 72

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 november 1972 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer voor rijst en breukrijst
(R.E. / 100 kg)
Nr. van het

Bedrag

gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

10.06

van de
restitutie

Rijst :

A. Padie of gedopte rijst :
I

II . Gedopte rijst :

a) rondkorrelige

0,100

b ) langkorrelige

0,100

B. Halfwitte of volwitte rijst :
I. Halfwitte rijst :
a) rondkorrelige

0,100

b ) langkorrelige

0,100

II . Volwitte rijst :

a) rondkorrelige

0,100

b ) langkorrelige

0,100

C. Breukrijst

0,100

Het bedrag waarmee de restituties eventueel overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr. 719/67/
EEG dienen te worden verhoogd, bedraagt 0,20 rekeneenheid per 100 kg.

