Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

17. 1 . 87

Nr. L 15/ 15

VERORDENING (EEG) Nr. 127/87 VAN DE COMMISSIE
van 16 januari 1987

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4079/86 houdende vaststelling van
de restituties die 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 goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

ceerd en de betrokken verordening derhalve dient te

GEMEENSCHAPPEN,

worden gewijzigd ;

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

Overwegend dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1579/86 (2), en met
name op artikel 16, lid 2, vierde alinea, eerste zin,

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), en met name op artikel 17, lid 2,
vierde alinea, eerste zin,

Overwegende dat de restituties die met ingang van 1
januari 1987 van toepassing zijn voor bepaalde produkten
van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de
vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde
goederen, zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
4079/86 van de Commissie (*) ;

Overwegende dat gebleken is dat sommige van deze resti
tuties onjuist zijn ; dat zij dus dienen te worden gerectifi

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage van deze verordening vervangt de bijlage van
Verordening (EEG) nr. 4079/86.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Op verzoek van de betrokkene kan deze verordening
eventueel worden toegepast op transacties welke na 1
januari 1987 plaatsvonden.

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

Gedaan te Brussel, 16 januari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .

(2) PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 29.
(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(4) PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 1 .

M PB nr. L 371 van 31 . 12. 1986, blz. 42.
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BIJLAGE
(in Ecu/100 kg)
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

Restituties

douanetarief

10.01 BI

Zachte tarwe en mengkoren :
— voor de zetmeelindustrie

13,544 (')

— andere dan voor de zetmeelindustrie

13,544

10.01 B II

Harde tarwe („durum")

18,71 5 (2)

10.02

Rogge

12,029

10.03

Gerst

15,099

10.04

Haver

12,088

10.05 B

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

14,395 (')

— andere dan voor de zetmeelindustrie

14,395

10.06 Bib) 1

Gedopte rijst, rondkorrelig

38,673

10.06 Bib) 2

Gedopte rijst, langkorrelig

43,572

10.06 B II b) 1

Volwitte rijst, rondkorrelig

49,901

10.06 B II b) 2

Volwitte rijst, langkorrelig

63,148

10.06 B III

Breukrijst :
— voor de zetmeelindustrie

21,053 (•)

— andere dan voor de zetmeelindustrie

21,053

10.07 C II

Sorgho

15,392

11.01 A

Meel van tarwe en van mengkoren

16,026

11.01 B

Meel van rogge

21,589

1 1.02 A Ia)

Gries en griesmeel van harde tarwe („durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

29,088 (2)

1 1 .02 A I b)

16,026

(') In geval van uitvoer van goederen die onder de bijlage van Verordening (EEG) nr. 1009/86 vallen, moet dit
bedrag worden verminderd, krachtens en overeenkomstig de bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr.
2742/75 en (EEG) nr. 1009/86, met het voor het betreffende produkt toepasselijke bedrag van de produktieresti
tutie.

In geval van uitvoer van andere goederen, moet dit bedrag worden verminderd met het op het moment van
uitvoer voor het betreffende produkt toepasselijke bedrag van de produktierestitutie.
(2) Met uitzondering van de hoeveelheden waarop de beschikking van de Commissie van 19 maart 1986 betrekking
heeft.

