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▼B
VERORDENING No. 474/67/EEG VAN DE COMMISSIE
van 21 augustus 1967
betreffende het van tevoren vaststellen van de restitutie bij uitvoer
van rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap,
Gelet op Verordening no. 359/67/EEG van de Raad van 25 juli 1967
houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), en
met name op artikel 17, lid 6,
Overwegende dat artikel 17 van bovengenoemde verordening bij de
invoer van rijst en breukrijst de mogelijkheid schept het verschil tussen
de op de wereldmarkt geldende koersen en de prijzen van de Gemeenschap door een restitutie bij uitvoer, die tevoren kan worden
vastgesteld, te dekken; dat de restitutie ingeval van vaststelling tevoren
moet worden aangepast aan de hand van de drempelprijs die in de
maand waarin de uitvoer plaatsvindt van kracht zal zijn en dat een
terzelfdertijd vastgestelde correctie daarop dan moet worden toegepast;
Overwegende dat, ten einde de omvang van de toe te kennen restitutie
te kunnen beoordelen wanneer deze tevoren wordt vastgesteld, het
noodzakelijk is het prijsverschil, dat de wereldmarkt tussen de dag
van indiening van het verzoek om afgifte van een certificaat en de
maand van de uitvoer kan bestaan, te beoordelen; dat de c.i.f.-prijs bij
aankoop op termijn het mogelijk maakt dit verschil vast te stellen en
aldus het bedrag te berekenen waarmee de restitutie die op de dag van
de indiening van het verzoek om afgifte van een certificaat geldt, moet
worden verminderd of verhoogd;
Overwegende dat het onjuist zou zijn om het bedrag der restituties
dikwijls veranderingen te laten ondergaan, hetgeen een factor van onzekerheid voor de eventuele begunstigden zou betekenen, wanneer deze
veranderingen het gevolg zouden zijn van uiterst geringe wijzigingen
in de koers op de wereldmarkt; dat derhalve een limiet moet worden
vastgesteld waarbinnen, zonder dat nadeel wordt toegebracht aan de
begunstigden, de veranderingen in deze koers op het bedrag van de
restitutie geen invloed zullen hebben;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het door het Comité van beheer voor granen
uitgebracht advies,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
▼M1
Wanneer de restitutie bij de uitvoer van rijst en breukrijst van tevoren
wordt vastgesteld zoals bedoeld in artikel 17, lid 4, eerste alinea, van
Verordening nr. 359/67/EEG, is de op de dag van indiening van de
aanvraag van een certificaat vastgestelde restitutie gelijk aan de restitutie die geldt voor uitvoer welke op die dag plaatsvindt,
— verminderd met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het
verschil tussen de c.i.f.-prijs voor aankopen op termijn en de c.i.f.prijs, wanneer de eerstgenoemde prijs per 100 kilogram meer dan
0,025 rekeneenheid hoger is dan de tweede;
— verhoogd met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het verschil
tussen de c.i.f.-prijs en de c.i.f.-prijs voor aankopen op termijn,
wanneer de eerstgenoemde prijs per 100 kilogram meer dan 0,025
rekeneenheid hoger is dan de tweede.

(1) PB no. 174 van 31. 7. 1967, blz. 1.
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▼M1
Tussen de wekelijkse vaststellingen wordt de geldende restitutie, in
geval van vaststelling vooraf, slechts aangepast wanneer door toepassing van het bovenstaande het restitutiebedrag met meer dan 0,025
rekeneenheid per 100 kilogram wordt gewijzigd.
▼B
De in aanmerking genomen c.i.f.-prijs is die welke wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 16 van Verordening no. 359/67/EEG.
De c.i.f.-prijs voor aankopen op termijn is die welke wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening no. 365/67/EEG (1)
waarbij evenwel voor elk van de maanden waarin het uitvoercertificaat
geldig is, wordt uitgegaan van de c.i.f.-prijs die is berekend op grond
van de aanbiedingen voor aflading tijdens de maand waarin de uitvoer
zal plaatsvinden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 september 1967.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB no. 174 van 31. 7. 1967, blz. 32.

