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VERORDENING (EG) Nr. 1331 /97 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 1997
houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1223/94 houdende bijzondere
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van voorfixatiecertificaten voor bepaalde
landbouwproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bijlage II van het Verdrag vallen, alsmede afwijking van Verordening
(EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het
stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

van de geldigheidsduur van de resitutievoet die geldt op
de dag waarop de betalingsaangifte voor de maïs die wordt
uitgevoerd in de vorm van een niet onder bijlage II van

Gemeenschap,

het Verdrag vallend product, wordt aanvaard;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,

der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), inzon
derheid op artikel 13, lid 1 en lid 8 , derde alinea, en

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 23 ,

Artikel 1

Overwegende dat bij artikel 4 van Verordening (EG) nr.

duur van de voorfixatiecertificaten voor restituties is vast

1 . In afwijking van artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EG) nr. 1223/94 gelden de tussen de dag van de inwerk
ingtreding van deze verordening en 30 september 1997
afgegeven certificaten van vaststelling vooraf van de resti
tuties voor maïs die gebruikt wordt in de vorm van
glucose, glucosestroop, maltodextrine of maltodextrine
stroop van de GN-codes 1702 30 51 , 1702 30 59,

gesteld;

1702 30 91 ,

1223/94 van de Commissie van 30 mei 1994 houdende

bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van
voorfixatiecertificaten voor bepaalde landbouwproducten

die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bijlage II van het Verdrag vallen f), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 2340/96 (4), de geldigheids
Overwegende dat de situatie op de markt voor zachte
tarwe en maïs een aanpassing van de geldigheidsduur der
voorfixatiecertificaten voor maïs die wordt uitgevoerd in
de vorm van een niet onder bijlage II van het Verdrag

1702 30 99 ,

1702 40 90 ,

1702 90 50 ,

1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 en die wordt uitge
voerd in de vorm van een niet onder bijlage II van het
Verdrag vallend product, slechts tot en met de laatste dag
van de maand waarin zij werden afgegeven .

vallend product, noodzakelijk maakt om te voorkomen
dat met speculatieve oogmerken aanvragen om vaststel
ling vooraf van de restituties worden ingediend;

2.
Het bepaalde in artikel 27, lid 5, laatste alinea, van
Verordening (EEG) nr. 3665/87 is niet van toepassing op
de in het vorige lid bedoelde certificaten .

Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat,

3.
Indien het in artikel 27 van Verordening (EEG) nr.
3665/87 bedoelde stelsel van voorfinanciering/verwerking
wordt toegepast, moeten de aangiften ten uitvoer in ieder
geval uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de
betalingsaangifte werd aanvaard, zijn aanvaard.

wanneer krachtens Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de
Commissie van 27 november 1987 houdende gemeen

schappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van
restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (*), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 8 1 5/97 (6), het

Artikel 2

stelsel van de voorfinanciering van uitvoerrestituties wordt

van de geldigheidsduur van de voorfixatiecertificaten voor
maïs die wordt uigevoerd in de vorm van een product dat

In afwijking van artikel 27, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 3665/87 wordt, ingeval geen certificaat van vaststelling
vooraf van de restitutie wordt overgelegd, de aangifte ten
uitvoer betreffende maïs die gebruikt wordt in de vorm
van glucose, glucosestroop, maltodextrine of maltodextri
nestroop van de GN-codes 1702 30 51 , 1702 30 59,

niet onder bijlage II van het Verdrag valt;

1702 30 91 ,

Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat,

1702 90 75, 1702 90 79 , 2106 90 55 voor de fabricage van
niet onder bijlage II van het Verdrag vallende goederen ,

toegepast voor maïs die wordt uitgevoerd in de vorm van
een product dat niet onder bijlage II van het Verdrag valt,
dit niet — als gevolg van de heersende situatie in de
sector maïs en zachte tarwe — leidt tot een verlenging

wanneer het stelsel van de voorfinanciering wordt toege

past, dit niet — als gevolg van de heersende situatie in de
sector maïs en zachte tarwe — leidt tot een verlenging

1702 30 99 ,

1702 40 90 ,

1702 90 50 ,

uiterlijk aanvaard tot de laatste dag van de maand waarin
de betalingsaangifte werd aanvaard.
Artikel 3
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1 . 7. 1992, blz. 2.
24. 5. 1996, blz. 37.
31 . 5. 1994, blz. 33.
7. 12. 1996, blz. 9.
14. 12. 1987, blz. 1 .
6. 5. 1997, blz. 22.

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing tot en met 30 september 1997.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

Nr. L 183/ 5

