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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2727/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti
kelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (*),

Overwegende dat de basisbepalingen inzake de
marktordening in de sector granen sinds hun goed
keuring meermaals zijn gewijzigd ; dat deze teksten zo
talrijk en ingewikkeld zijn, en over zoveel verschil
lende publikatiebladen zijn verspreid dat zij moeilijk
te gebruiken zijn en dat derhalve de voor elke rege
ling noodzakelijke duidelijkheid ontbreekt; dat daar
om tot codificatie moet worden overgegaan ;

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van
de gemeenschappelijke markt voor de landbouwpro
dukten gepaard moeten gaan met de totstandkoming
van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat
dit beleid met name een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten dient te omvatten, die ver
schillende vormen kan aannemen naargelang van de
produkten ;

Overwegende dat de gemeenschappelijke marktorde
ning in de sector granen een stelsel van uniforme
graanprijzen voor de Gemeenschap moet omvatten ;
dat dit stelsel tot stand kan worden gebracht door de
jaarlijkse vaststelling voor de belangrijkste produkten
van een voor de gehele Gemeenschap geldende richt
prijs, van een enkele interventieprijs of van een basis
interventieprijs en van een aantal afgeleide interven
tieprijzen waartegen de bevoegde organen het hun
aangeboden graan moeten aankopen en van een
drempelprijs tot het peil waarvan de prijs van de
(*) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).

ingevoerde produkten wordt opgetrokken door mid
del van een variabele invoerheffing en anderzijds de
prijs van de uitgevoerde produkten kan worden ver
laagd, naargelang van het geval, door restituties of
door andere maatregelen bij uitvoer ;
Overwegende dat het gemeenschappelijk landbouw
beleid ten doel heeft de in artikel 39 van het Verdrag
gestelde doeleinden te bereiken ; dat, ten einde de
markten te stabiliseren en de betrokken landbouw

bevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren,
de interventiebureaus, met name in de sector granen,
tot marktinterventie moeten kunnen overgaan ;
Overwegende dat dank zij het vrij verkeer van granen
binnen de Gemeenschap de overschotten van de pro
duktiegebieden een compensatie kunnen vormen voor
de behoeften van de gebieden met een tekort; dat,
ten einde deze compensatie niet te belemmeren, voor
zachte tarwe de van de basisprijs afgeleide interventie
prijzen dusdanig moeten worden vastgesteld dat de
verschillen tussen deze prijzen overeenkomen met de
verschillen die bij een normale oogst voortvloeien uit
het normale prijsvormingsproces op de markt en dat
vraag en aanbod op deze markt zich vrij aan elkaar
kunnen aanpassen ; dat de compensatie tussen de
overschotten in de produktiegebieden en de behoeften
in de gebieden met een tekort voor de andere basis
produkten gewaarborgd lijkt te kunnen worden door
een enkele interventieprijs vast te stellen die overeen
komt met de laagste interventieprijzen die in de
Gemeenschap vastgesteld zouden zijn, indien voor
deze produkten de voor zachte tarwe vastgestelde
regeling zou zijn toegepast;

Overwegende dat de interventiebureaus in bijzondere
omstandigheden aan die omstandigheden aangepaste
interventiemaatregelen moeten kunnen treffen ; dat
het evenwel, om de noodzakelijke eenvormigheid van
de interventiestelsels te handhaven, dienstig is, op
communautair vlak deze omstandigheden te beoor
delen en deze maatregelen te treffen ;
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Overwegende dat het dienstig is op de richtprijzen,
de interventieprijzen en de drempelprijzen tijdens het
verkoopseizoen een aantal maandelijkse verhogingen
toe te passen, met name ten einde rekening te houden
met de opslagkosten en de rentekosten voor de opslag
van granen in de Gemeenschap, alsmede met de
noodzaak om de voorraden af te zetten naargelang
van de marktbehoeften ;

Overwegende dat het onmogelijk kan blijken de pro
ducenten van durum tarwe voldoende waarborgen

te bieden door vaststelling van een zodanige prijs dat
de normale prijsverhouding op de wereldmarkt tussen
durum tarwe en zachte tarwe in acht wordt ge
nomen ; dat deze verhouding in de Gemeenschap
evenwel zoveel mogelijk in acht moet worden ge
nomen omdat deze twee produkten onderling ver
vangbaar zijn ; dat derhalve dient te worden voorzien
in de mogelijkheid tot het verlenen van steun bij de
produktie van durum tarwe ;
Overwegende dat het, wegens de bijzondere situatie
op de markt voor zetmeel, aardappelmeel en glucose,
vervaardigd via „rechtstreekse hydrolyse", noodzake
lijk kan blijken in een restitutie bij de produktie te
voorzien welke van dien aard is dat deze industrie

de door haar gebruikte basisprodukten kan verkrijgen
tegen een lagere prijs dan de prijs die uit de toepas
sing van het stelsel van gemeenschappelijke prijzen
en heffingen zou voortvloeien ;

Overwegende dat de totstandbrenging van één markt
voor granen in de Gemeenschap meebrengt dat naast
een uniforme prijsregeling ook een uniforme regeling
van het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de
Gemeenschap tot stand moet worden gebracht; dat
een regeling van het handelsverkeer, die wordt inge
voerd naast het interventiestelsel en die een stelsel

van heffingen en restituties bij uitvoer omvat, even
eens bijdraagt tot stabilisatie van de gemeenschap
pelijke markt en met name voorkomt dat de prijs
schommelingen op de wereldmarkt doorwerken in
de prijzen in de Gemeenschap ; dat derhalve dient te
worden voorzien in het opleggen van een heffing bij
invoer uit derde landen en het toekennen van een

restitutie bij uitvoer naar derde landen, beide ter
overbrugging van het verschil tussen de buiten en
binnen de Gemeenschap geldende prijzen ; dat voor
de van granen afgeleide verwerkte produkten waarop
deze verordening van toepassing is bovendien reke
ning moet worden gehouden met de noodzaak de
verwerkende industrie van de Gemeenschap een be

paalde mate van bescherming te bieden ;
Overwegende dat, ter aanvulling van het hierboven
beschreven stelsel en voor zover nodig voor de goede
werking ervan, de mogelijkheid dient te worden ge
schapen voorschriften vast te stellen voor de toepas
sing van het zogenaamde stelsel van het actieve ver
edelingsverkeer en deze toepassing geheel of gedeel
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telijk uit te sluiten voor zover de marktsituatie zulks
vereist ; dat bovendien de restitutie zodanig moet
worden vastgesteld dat de door de verwerkende in
dustrie van de Gemeenschap voor de uitvoer ge
bruikte communautaire basisprodukten geen nadeel
ondervinden van een stelsel van actief veredelings
verkeer dat deze industrie ertoe zou bewegen de
voorkeur te geven aan de invoer van basisprodukten
uit derde landen ;
Overwegende dat de bevoegde instanties in staat
moeten worden gesteld de ontwikkeling van het
handelsverkeer permanent te volgen ten einde de
ontwikkeling van de markt te kunnen beoordelen en
eventueel de bij deze verordening vastgestelde maat
regelen toe te passen die de ontwikkeling vereist ; dat
te dien einde moet worden voorzien in de afgifte van
in- of uitvoercertificaten waaraan het stellen van een

waarborg wordt gekoppeld als garantie dat de in- of
uitvoer waarvoor de certificaten worden aangevraagd,
zal plaatsvinden ;

Overwegende dat het stelsel van heffingen het moge
lijk maakt af te zien van iedere andere beschermende
maatregel aan de buitengrenzen van de Gemeenschap ;
dat het stelsel van gemeenschappelijke prijzen en
heffingen echter in uitzonderlijke omstandigheden te
kort kan schieten ; dat, ten einde de markt van de
Gemeenschap in dergelijke gevallen niet zonder be
scherming te laten tegen de verstoringen die hieruit
dreigen voort te vloeien, de Gemeenschap in staat
dient te worden gesteld snel de vereiste maatregelen
te nemen ;

Overwegende dat bij hoge wereldmarktprijzen dien
stige maatregelen moeten kunnen worden genomen
om de voorziening van de Gemeenschap veilig te
stellen en de prijzen op de markten van de Gemeen
schap stabiel te houden ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een ge
meenschappelijke markt die berust op een stelsel van
gemeenschappelijke prijzen, door de toepassing van
bepaalde steunmaatregelen in gevaar zou worden ge
bracht ; dat derhalve de bepalingen van het Verdrag,
die het mogelijk maken de door de Lid-Staten ver
leende steun te beoordelen en die steunmaatregelen
welke onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke
markt te verbieden, van toepassing moeten worden
verklaard op de sector granen ;
Overwegende dat Italië, om de aanpassing van de
Italiaanse markt aan dit nieuwe stelsel te vergemak

kelijken, gemachtigd moet worden om gedurende
enkele jaren maatregelen te nemen om de invloed
van het nieuwe stelsel op het prijspeil van de voeder
granen in die Lid-Staat te verminderen;
Overwegende dat de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ook moet gelden
voor de produkten in eerste graad van bewerking
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die granen bevatten of voor bepaalde produkten die
geen granen bevatten maar rechtstreeks in de plaats
van granen of van graan afgeleide produkten kunnen
worden gebruikt ;

Nr. van het
gemeen

Overwegende dat, om de uitvoering van de voorge
nomen maatregelen te vergemakkelijken, dient te
worden voorzien in een procedure waarbij in het
kader van een Comité van beheer een nauwe samen

werking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot
stand wordt gebracht ;
Overwegende dat de Europese Economische Gemeen
schap deelneemt aan de Internationale Tarweover
eenkomst ; dat de bepalingen dienen te worden vast
gesteld die nodig zijn voor de verlening van de voed
selhulp ; dat moet worden bepaald dat de produkten
die bestemd zijn voor voedselhulp, behalve in uit
zonderlijke omstandigheden , moeten worden verkre
gen op de markt van de Gemeenschap ; dat deze pro
dukten op die markt mogen worden gekocht, afkom
stig mogen zijn uit graanvoorraden bij de interven
tiebureaus of mogen worden vervaardigd uit dat
graan ;

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

a ) 10.01 A

Overwegende dat de Gemeenschap, in het kader van
de internationale verplichtingen inzake granen, be
paalde gegevens over de marktontwikkeling moet
verschaffen ; dat derhalve bepaald moet worden dat
de Lid-Staten de Commissie de nodige gegevens zul
len verschaffen ;
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Zachte tarwe en mengkoren

10.02

Rogge

10.03

Gerst

10.04

Haver

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden

10.07

Boekweit, kanariezaad en gierst (pluim
gierst, trosgierst, sorgho, enz.), andere
granen

b) 10.01 B

Harde tarwe (durum)

c) 11.01 A

Meel van tarwe en van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van tarwe (zachte
tarwe en harde tarwe )

11.01 B

ex 11.02 A

d) De produkten die zijn opgenomen in
bijlage A van deze verordening
TITEL I

Prijsregeling
Artikel 2

1 . Voor de Gemeenschap worden jaarlijks vóór
1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende
jaar aanvangt, gelijktijdig vastgesteld :

Overwegende dat bij de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen gelijkelijk en op
passende wijze rekening moet worden gehouden met
de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde

— een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe,

doeleinden ;

— een gegarandeerde minimumprijs voor durum

gerst, maïs en rogge ;

— een basisinterventieprijs voor zachte tarwe ;
tarwe .

Overwegende dat de uitgaven die de Lid-Staten ver
richten op grond van de verplichtingen die voort
vloeien uit de toepassing van deze verordening, over
eenkomstig de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970
betreffende de financiering van het gemeenschappe
lijk landbouwbeleid ( 1 ), gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 1566/72 ( 2 ), voor rekening komen van de
Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector granen omvat een prijsregeling en een regeling
van het handelsverkeer en geldt ten aanzien van de
volgende produkten :
(*) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13 .
(!) PB nr. L 167 van 25 . 7. 1972, blz. 5 .

2. Deze prijzen worden voor elk van deze granen
voor een bepaalde standaardkwaliteit vastgesteld.
3 . De richtprijs en de basisinterventieprijs worden
vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de
groothandel, geleverd franco-magazijn zonder lossing.

De gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe
wordt voor het commercialisatiecentrum van het ge
bied met het grootste overschot vastgesteld in het
zelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden als de

richtprijs.

4. De in dit artikel bedoelde prijzen en de standaard
kwaliteiten waarvoor zij gelden worden volgens de
procedure van artikel 43 , lid 2, van het Verdrag,
vastgesteld.
Artikel 3

Het verkoopseizoen begint op 1 augustus en eindigt
op 31 juli van het daaropvolgende jaar voor alle in
artikel 1 bedoelde produkten .
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1 . Ten einde de producenten een waarborg te ver
schaffen dat de marktprijs niet beneden een mini
mumpeil daalt, worden voor de Gemeenschap, naast
de basisinterventieprijs, afgeleide interventieprijzen
voor zachte tarwe vastgesteld. De afgeleide interven
tieprijzen worden voor de andere commercialisatie
centra van de Gemeenschap dan Duisburg voor de
zelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en
onder dezelfde voorwaarden als de richtprijs vast
gesteld. Het peil van deze prijzen wordt zodanig
vastgesteld dat de verschillen tussen deze prijzen
overeenkomen met de bij een normale oogst op
grond van de natuurlijke omstandigheden van de
prijsvorming op de markt te verwachten prijsver
schillen en dat zij het vrije verkeer van granen bin
nen de Gemeenschap overeenkomstig de behoeften
van de markt mogelijk maken.
2. Voor gerst, rogge, durum tarwe en maïs, granen
waarvoor geen basisinterventieprijs moet worden
vastgesteld, worden voor de Gemeenschap uniforme
interventieprijzen vastgesteld die gelden voor alle
voor deze graansoorten aangewezen commercialisa
tiecentra. Deze prijzen komen overeen met de laag
ste afgeleide interventieprijzen die in de Gemeen
schap zouden zijn vastgesteld, indien voor deze
graansoorten lid 1 zou zijn toegepast.

3 . De interventieprijzen gelden van 1 augustus tot
en met 31 mei van het daaropvolgende jaar. Van
1 juni tot en met 31 juli worden de voor de maand
augustus van het volgende verkoopseizoen geldende
interventieprijzen toegepast.

4. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen ieder jaar
vóór 15 maart voor het volgende verkoopseizoen
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6. De in lid 5 , sub a), bedoelde commercialisatie
centra en de daarvoor geldende afgeleide interventie
prijzen worden na raadpleging van de betrokken Lid
staten ieder jaar vóór 15 mei voor het volgende ver
koopseizoen vastgesteld volgens de procedure van
artikel 26 .

Artikel 5

1 . Voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, maïs en
rogge wordt op zodanige wijze een drempelprijs voor
de Gemeenschap vastgesteld dat de verkoopprijs van
het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg,
rekening houdend met de kwaliteitsverschillen, op het
niveau van de richtprijs komt te liggen.
De drempelprijs wordt voor dezelfde standaardkwali
teit vastgesteld als de richtprijs.
2. Voor elk van de in artikel 1 , sub a), genoemde
en in het vorige lid niet vermelde produkten wordt
voor een bepaalde standaardkwaliteit op zodanige
wijze een drempelprijs voor de Gemeenschap vast
gesteld dat de prijs van de in lid 1 genoemde granen
die met deze produkten in concurrentie staan, op de
markt van Duisburg het niveau van de richtprijs
bereikt.

3 . Voor elk van de in artikel 1 , sub c), bedoelde
produkten wordt, rekening houdende met de in lid
2 vermelde doelstelling en de noodzaak de verwer
kende industrie te beschermen, voor een bepaalde
standaardkwaliteit een drempelprijs voor de Ge
meenschap vastgesteld.
4. De drempelprijzen worden berekend voor Rotter
dam .

vast :

5 . Op voorstel van de Commissie bepaalt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen :

a ) voor elke Lid-Staat en voor zachte tarwe, het
commercialisatiecentrum waarvoor de laagste in
terventieprijs geldt en deze interventieprijs ;

a ) de voorschriften voor de vaststelling van de
drempelprijzen voor de in lid 3 bedoelde pro

b) de voornaamste commercialisatiecentra en de af
geleide interventieprijzen die voor deze centra
gelden;

c) de uniforme interventieprijzen voor gerst, rogge,
durum tarwe en maïs .

5 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voor
schriften vast :

a) voor het bepalen van de andere dan in lid 4, sub
b ), bedoelde commercialisatiecentra ;

b) voor de afleiding van de interventieprijzen zowel
voor de voornaamste commercialisatiecentra als
voor de andere centra .

dukten en de standaardkwaliteiten voor de in de

leden 2 en 3 bedoelde produkten ;
b) ieder jaar vóór 15 maart, de drempelprijzen voor
de in de leden 1 en 2 bedoelde produkten voor
het volgende verkoopseizoen.
6. De drempelprijzen voor de in lid 3 bedoelde pro
dukten worden ieder jaar vóór 15 maart voor het
volgende verkoopseizoen volgens de procedure van
artikel 26 vastgesteld.
Artikel 6

1 . Op de richtprijzen, de interventieprijzen en de
drempelprijzen worden maandelijkse verhogingen
toegepast, die over het gehele verkoopseizoen of over
een gedeelte daarvan worden gespreid.
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2. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen jaarlijks
vóór 15 maart voor het volgende verkoopseizoen het
aantal en het bedrag van de maandelijkse verhogingen
vast, alsmede hun verdeling over het verkoopseizoen .
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— de procedures en voorwaarden voor de overne
ming door de interventiebureaus,

— de procedures en voorwaarden voor het te koop
aanbieden door de interventiebureaus,

— de voorwaarden voor de toekenning van de dena
tureringspremies en het bedrag ervan,

Artikel 7

1 . Gedurende het gehele verkoopseizoen zijn de door
de Lid-Staten aangewezen interventiebureaus ver
plicht de in de Gemeenschap geoogste, in artikel 4
bedoelde granen welke hun worden aangeboden te
kopen, in zoverre de aanbiedingen voldoen aan over
eenkomstig lid 5 te bepalen voorwaarden, in het
bijzonder met betrekking tot kwaliteit en hoeveelheid.

worden volgens de procedure van artikel 26 vastge

2. De interventiebureaus verrichten hun aankopen
onder de ingevolge de leden 4 en 5 vastgestelde voor
waarden tegen de interventieprijs die geldt voor het
commercialisatiecentrum waarvoor het graan wordt
aangeboden. Indien de kwaliteit van het graan ver

waarden vast waaronder de interventiebureaus bij
zondere interventiemaatregelen kunnen nemen om
omvangrijke aankopen ter uitvoering van artikel 7,
lid 1 , in bepaalde gebieden van de Gemeenschap te

steld .

Artikel 8

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voor

vermijden.

schilt van de standaardkwaliteit waarvoor de inter

ventieprijs is vastgesteld, wordt deze aan de hand
van in tabellen vastgelegde toeslagen of kortingen
aangepast. Deze tabellen kunnen bovendien faculta
tief toe te passen bijzondere toeslagen bevatten voor
gerst die voor de brouwerij geschikt is en, in be
paalde gebieden, voor rogge die voor de broodbakke
rij geschikt is.
3 . Onder de ingevolge de leden 4 en 5 vastgestelde
voorwaarden,

— bieden de interventiebureaus het overeenkomstig

het bepaalde in lid 1 aangekochte produkt te
koop aan voor uitvoer naar derde landen of voor
de voorziening van de interne markt,
— kunnen de interventiebureaus tevens zachte tarwe

alsmede voor de broodbakkerij geschikte rogge
waarvoor de bijzondere toeslag is toegepast, voor
dezelfde bestemmingen te koop aanbieden, nadat
deze produkten door denaturering ongeschikt zijn
gemaakt voor menselijke consumptie.
De interventiebureaus kunnen voorts voor zachte tar

we een denatureringspremie toekennen .

4. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene interventie- en denatureringsvoorschriften vast .
5 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met
name :

— de

minimumkwaliteit

en

minimumhoeveelheid

waaraan iedere graansoort moet voldoen om voor
interventie in aanmerking te komen,

— de bij interventie geldende tabellen met toeslagen
en kortingen,

De aard en de toepassing van dergelijke interventie
maatregelen worden volgens de procedure van artikel
26 vastgesteld.
Artikel 9

1 . Een compenserende vergoeding kan worden ver
leend voor in de Gemeenschap geoogste zachte tarwe,
durum tarwe, rogge, gerst en maïs, alsmede voor
mout, die in voorraad zijn aan het einde van het
verkoopseizoen.

Voor de Lid-Staten waarin de nieuwe oogst normaal
vóór het begin van het nieuwe verkoopseizoen be
schikbaar is, kan echter volgens de in lid 6 bedoelde
procedure worden besloten, dat de voorraad die
aan het einde van het verkoopseizoen voor vergoe
ding in aanmerking kan komen, niet groter mag zijn
dan die welke op een jaarlijks vast te stellen vroegere
datum werd aangegeven.
De Raad beslist jaarlijks vóór 15 maart op voorstel
van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen, of en zo ja, in welke mate, de in de
vorige alinea genoemde produkten in aanmerking
komen voor een compenserende vergoeding.
2 . Voor maïs wordt de compenserende vergoeding
beperkt tot de hoeveelheden die zich in voorraad be
vinden in de gebieden waar de produktie een over
schot te zien geeft.
3 . De compenserende vergoeding mag voor elk van
deze granen niet hoger zijn dan het verschil tussen
de richtprijs van de laatste maand van het ver
koopseizoen en die van de eerste maand van het
nieuwe verkoopseizoen.
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4. De compenserende vergoeding wordt slechts ver
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TITEL II

leend voor voorraden die een minimumhoeveelheid

bedragen.

Regeling van het handelsverkeer met derde landen

5 . Volgens de in lid 1 , derde alinea, bedoelde proce
dure stelt de Raad het bedrag van de compenserende
vergoedingen vast.

Artikel 12

1 . Voor alle invoer in of uitvoer uit de Gemeen

6. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel en met
name de in lid 4 bedoelde minimumhoeveelheid, als
mede de categorieën van begunstigden, worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 26.
Artikel 10

Wanneer voor durum tarwe de interventieprijs die
geldt voor het commercialisatiecentrum van het ge
bied met het grootste overschot, lager is dan de ge
garandeerde minimumprijs, wordt steun verleend
voor de produktie van durum tarwe. Deze steun,
waarvan het bedrag hetzelfde is voor de gehele Ge
meenschap, is voor de duur van het verkoopseizoen
gelijk aan het verschil dat aan het begin van het
verkoopseizoen tussen de gegarandeerde minimum
prijs en de vorenbedoelde interventieprijs bestaat.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de uit
voeringsbepalingen van dit artikel vast.
Artikel 11

1 . Een restitutie bij de produktie kan worden toe
gekend:

a) voor maïs en zachte tarwe die in de Gemeenschap
worden gebruikt voor de vervaardiging van zet

schap van de in artikel 1 bedoelde produkten moet
een in- of uitvoercertificaat worden overgelegd, dat
door de Lid-Staten aan elke belanghebbende die
daartoe het verzoek doet wordt afgegeven, ongeacht
de plaats van zijn vestiging in de Gemeenschap . Wan
neer de heffing of restitutie vooraf wordt vastge
steld, wordt de voorafgaande vaststelling opgenomen
in het certificaat, dat tot bewijs van deze vooraf
gaande vaststelling dient.
De afgifte van invoercertificaten voor tarwe en meel
van tarwe wordt echter geschorst voor wat betreft

de invoer uit landen die geen leden-landen van het
Tarwehandelsverdrag zijn, indien de nakoming van
de in het kader van dit Verdrag aangegane verplich
tingen dit vereist.

Het in- of uitvoercertificaat is geldig in de gehele
Gemeenschap. De afgifte van deze certificaten is
afhankelijk van het stellen van een waarborg, als
garantie dat zal worden voldaan aan de verplichting
tot in- of uitvoer tijdens de geldigheidsduur van het
certificaat ; deze waarborg wordt geheel of gedeelte
lijk verbeurd indien de transactie niet of slechts ten
dele binnen deze termijn plaatsvindt.
2. De geldigheidsduur van deze certificaten en de
overige voorschriften voor de toepassing van dit
artikel worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 26.

meel ;
Artikel 13

b) voor aardappelzetmeel ;
c) voor gries en griesmeel van maïs die in de Ge
meenschap worden gebruikt voor de vervaardi
ging van glucose via „rechtstreekse hydrolyse".

1 . Bij de invoer van in artikel 1 , sub a), b) en c),
genoemde produkten wordt een heffing toegepast,
die voor elk produkt gelijk is aan de drempelprijs
verminderd met de cif-prijs.

2. Voor aardappelzetmeel wordt de uitkering van de
restitutie bij de produktie afhankelijk gesteld van de
voorwaarde dat de verwerker voor de aardappelen
een minimumprijs franco-fabriek heeft betaald.

2. De cif-prijzen worden berekend voor Rotterdam
op basis van de gunstigste aankoopmogelijkheden op
de wereldmarkt, welke voor elk produkt worden
vastgesteld op basis van de noteringen of de prijzen
van deze markt, aangepast uitgaande van de even
tuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de
standaardkwaliteit waarvoor de drempelprijs wordt

De minimumproducentenprijs bestaat uit de mini
mumprijs die de zetmeelproducent moet betalen en
een bedrag dat overeenkomt met de restitutie bij de
produktie.
3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de
voorschriften voor de toepassing van dit artikel en
het bedrag van de restitutie bij de produktie vast.

vastgesteld .

De kwaliteitsverschillen worden uitgedrukt in gelijk
waardigheidscoëfficiënten.

3 . Indien de vrije prijsnoteringen op de wereldmarkt
niet bepalend zijn voor de aanbiedingsprijs en indien
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deze prijs lager is dan de internationale prijsnoterin
gen, wordt de cif-prijs uitsluitend voor de betrokken
invoer vervangen door een speciale cif-prijs, die be

4. De Commissie stelt de in lid 1 bedoelde heffingen
vast .

rekend wordt aan de hand van de aanbiedingsprijs .
4 . De voorschriften voor de toepassing van dit arti

Artikel IS

kel , en met name de gelijkwaardigheidscoëfficiënten,
de voorschriften voor het bepalen van de cif-prijzen
en de marge waarbinnen de veranderingen van de
berekeningselementen van de heffing geen wijziging
van de heffing meebrengen , worden vastgesteld vol
gens de procedure van artikel 26.

1 . De toe te passen heffing is die welke op de dag
van de invoer geldt.

5 . De Commissie stelt de in dit artikel bedoelde hef

fingen vast.
Artikel 14

1 . Bij de invoer van in artikel 1 , sub d), bedoelde
produkten wordt een heffing toegepast die uit twee
elementen bestaat :

2. Wat evenwel de invoer van de in artikel 1 , sub a)
en b), genoemde produkten betreft, wordt op verzoek
van de belanghebbende de op de dag van indiening
van de aanvraag van een certificaat geldende heffing,
aangepast in functie van de drempelprijs die in de
maand van invoer zal gelden, toegepast op een tij
dens de geldigheidsduur van dit certificaat plaats
vindende invoer : dit verzoek moet tegelijkertijd als
de aanvraag van het certificaat worden ingediend.
In dit geval wordt de heffing verhoogd met een
gelijktijdig met de heffing vastgestelde premie.

A. Een variabel element, waarvan de vaststelling en

herziening forfaitair kunnen plaatsvinden, en
a ) dat voor de verwerkte produkten, vervaar
digd op basis van in artikel 1 , sub a), ge

noemde basisprodukten, overeenkomt met de
invloed, uitgeoefend op de kostprijzen van
deze verwerkte produkten door de voor deze

basisprodukten vastgestelde heffingen ;
b ) dat voor de verwerkte produkten die zowel
basisprodukten, genoemd in artikel 1 , sub a),
als andere produkten bevatten, eventueel
wordt verhoogd met de invloed op hun kost
prijs van de heffingen of douanerechten die op
deze andere produkten worden toegepast;

c) dat voor de produkten die geen basisproduk
ten, genoemd in artikel 1 , sub a), bevatten,
wordt vastgesteld, rekening houdend met de
marktomstandigheden van de in artikel 1 be
doelde produkten die daarmede in concur

3 . Volgens de procedure van artikel 26 kan
worden besloten om het bepaalde in lid 2 geheel of
gedeeltelijk toe te passen op een of meer van de in
artikel 1 , sub c) en d), bedoelde produkten.

Indien geen compenserende vergoeding als bedoeld in
artikel 9 voor mout wordt verleend en ingeval voor
dit produkt de heffing van tevoren wordt vastge
steld, geschiedt de aanpassing van de heffing in de
eerste twee maanden van het verkoopseizoen uit
gaande van de in de laatste maand van het vooraf
gaande verkoopseizoen geldende drempelprijs .

4. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad, met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de voor
schriften voor de vaststelling van de premieschaal
vast, alsmede de maatregelen die moeten worden
toegepast in buitengewone omstandigheden .

rentie staan .

B. Een vast element, vastgesteld met inachtneming
van de noodzaak de verwerkende industrie te
beschermen .

2 . Ingeval de feitelijke aanbiedingen uit derde
landen voor de in artikel 1 , sub d), bedoelde pro
dukten niet overeenstemmen met de prijs die voort
vloeit uit de met de verwerkingskosten verhoogde

prijs van de daarin verwerkte basisprodukten, mag
aan de overeenkomstig lid 1 vastgestelde heffing een
aanvullend bedrag worden toegevoegd, dat volgens

de procedure van artikel 26 wordt vastgesteld.
3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voor
schriften voor de toepassing van dit artikel vast.

5 . De wijze van toepassing betreffende de vooraf
gaande vaststelling wordt vastgesteld volgens de pro
cedure voorzien in artikel 26.

6 . De premieschaal wordt door de Commissie vast
gesteld.
7 . Wanneer het onderzoek

van

de

marktsituatie

aanleiding geeft tot het constateren van het bestaan
van moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van
de bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de
heffing, of wanneer het gevaar bestaat dat dergelijke
moeilijkheden zich kunnen voordoen, kan volgens de
procedure van artikel 26 worden besloten de toepas

sing van deze bepalingen voor de strikt noodzakelijke
duur te schorsen .
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In uiterst dringende gevallen kan de Commissie na
een onderzoek van de situatie aan de hand van alle

informaties waarover zij beschikt, beslissen de vast
stelling vooraf gedurende ten hoogste drie werk
dagen te schorsen.
Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken
om vaststelling vooraf, die tijdens de schorsings
periode worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.
Artikel 16

1 . In de mate nodig om de uitvoer van de in
artikel 1 bedoelde produkten als zodanig of in de
vorm van in bijlage B opgenomen produkten op basis
van de noteringen of de prijzen van de eerstbe
doelde produkten op de wereldmarkt mogelijk te
maken, kan het verschil tussen deze noteringen of
prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd
worden door een restitutie bij de uitvoer.
2. De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeen
schap. Zij kan variëren naargelang van de bestem
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van tevoren wordt vastgesteld. De vaststelling van dit
correctiebedrag geschiedt tegelijkertijd met de restitu
tie en volgens dezelfde procedure ; indien dit nood
zakelijk blijkt, kan de Commissie echter op verzoek
van een Lid-Staat of op eigen initiatief de correctie
bedragen tussentijds veranderen.
De bepalingen van de voorgaande alinea's kunnen
geheel of gedeeltelijk worden toegepast op een of
meer van dé in artikel 1 , sub c) en d), bedoelde
produkten alsmede op de produkten bedoeld in arti
kel 1 die worden uitgevoerd in de vorm van goederen
die zijn op genomen in bijlage B.
Indien geen compenserende vergoeding als bedoeld in
artikel 9 voor gerst en mout wordt verleend en
ingeval voor mout de restitutie van tevoren wordt
vastgesteld, wordt de restitutie bij uitvoer in de eerste
twee maanden van het verkoopseizoen van mout die
aan het einde van het voorafgaande verkoopseizoen
in voorraad was of die is vervaardigd op basis van
gerst die toen in voorraad was, aangepast uitgaande
van de in de laatste maand van

dit laatste

ver

ming.

koopseizoen geldende drempelprijs.

De vastgestelde restitutie wordt toegekend op ver
zoek van de belanghebbende.

5 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene voorschriften vast betreffende de toekenning
van restituties bij de uitvoer en de criteria voor het
bepalen van het bedrag ervan .

Bij de vaststelling van de restitutie wordt in het bij
zonder rekening gehouden met de noodzaak een
evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik
van de basisprodukten uit de Gemeenschap met het
oog op de uitvoer van verwerkte goederen naar derde
landen en het gebruik van de tot het veredelings
verkeer toegelaten produkten van deze landen .

De vaststelling van de restituties geschiedt periodiek
volgens de procedure van artikel 26.
In geval van noodzaak kan de Commissie de restitu
ties tussentijds wijzigen op verzoek van een Lid-Staat
of op eigen initiatief.
3 . Het bedrag van de restitutie bij uitvoer van de in
artikel 1 bedoelde produkten en van de in bijlage B

opgenomen goederen, is het bedrag dat op de dag
van uitvoer geldt.
4. Wat evenwel de uitvoer van de in artikel 1 , sub a )

en b), genoemde produkten betreft, wordt de op de
dag van indiening van de aanvraag van een certificaat
geldende restitutie, aangepast uitgaande van de in de
maand van uitvoer geldende drempelprijs, op ver
zoek van de belanghebbende toegepast op uitvoer die
tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat moet
plaatsvinden ; dit verzoek moet bij de aanvraag van
het certificaat worden ingediend .

Er kan een correctiebedrag worden vastgesteld . Dit
is van toepassing op de restitutie in het geval dat deze

6. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .
7 . Wanneer het onderzoek van de marktsituatie aan

leiding geeft tot het constateren van het bestaan van
moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de
bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de resti
tutie of wanneer het gevaar bestaat dat dergelijke
moeilijkheden zich kunnen voordoen , kan volgens
de procedure van artikel 26 worden besloten de
toepassing van deze bepalingen voor de strikt nood
zakelijke duur te schorsen.
In uiterst dringende gevallen kan de Commissie, na
een onderzoek van de situatie aan de hand van alle

informaties waarover zij beschikt, beslissen de vast
stelling vooraf gedurende ten hoogste drie werkdagen
te schorsen .

Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken
om vaststelling vooraf, die tijdens de schorsings
periode worden ingediend, zijn niet ontvankelijk .
Artikel 17

Voor zover nodig voor de goede werking van de ge
meenschappelijke ordening van de graanmarkten ,
kan de Raad op voorstel van de Commissie, met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de toe
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passing van de regeling van het actieve veredelings
verkeer geheel of gedeeltelijk uitsluiten :
— voor de in artikel 1 bedoelde produkten die be
stemd zijn voor de vervaardiging van in artikel 1 ,
sub c) en d), bedoelde produkten
— en, in bijzondere gevallen, voor de in artikel 1
bedoelde produkten die bestemd zijn voor de ver
vaardiging van in bijlage B bedoelde goederen.
Artikel 18

1 . Onverminderd het bepaalde in Verordening
( EEG ) nr. 2729/75 (*) zijn de algemene bepalingen
voor de toepassing van het gemeenschappelijk
douanetarief en de bijzondere regels voor de toepas
sing van het gemeenschappelijk douanetarief van
toepassing voor de classificatie van de produkten die
onder de onderhavige verordening vallen ; de tarief
nomenclatuur die voortvloeit uit de toepassing van
de onderhavige verordening wordt opgenomen in het
gemeenschappelijk douanetarief.
2 . Behoudens andersluidende bepalingen van deze
verordening of afwijkingen waartoe de Raad op voor
stel van de Commissie met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen besluit, zijn verboden

— de toepassing van enig douanerecht of enige hef
fing van gelijke werking
— de toepassing van enige kwantitatieve beperking
of maatregel van gelijke werking.
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Artikel 20

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of
meer van de in artikel 1 bedoelde produkten als
gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen
ondergaat of dreigt te ondergaan, die de doeleinden
van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen
brengen, kunnen in het handelsverkeer met derde
landen passende maatregelen worden toegepast tot
dat deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor
geweken is.

De Raad stelt op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de uit
voeringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in
welke gevallen en binnen welke grenzen de Lid
Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen .
2. Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet,

beslist de Commissie op verzoek van een Lid-Staat
of op eigen initiatief ter zake van de noodzakelijke
maatregelen, die aan de Lid-Staten worden medege
deeld en die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien
bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid
Staat wordt ingediend, beslist zij hierover binnen
de vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek.
3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Com
missie binnen de drie werkdagen volgende op de dag
van de mededeling daarvan aan de Raad voorleggen .
De Raad komt onverwijld bijeen. Hij kan de be
treffende maatregel van de Commissie met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen wijzigen of ver
nietigen .

Als maatregel van gelijke werking als een kwantita
tieve beperking wordt onder meer beschouwd de
beperking van de toekenning van in- of uitvoercerti
ficaten tot een bepaalde groep rechthebbenden.

TITEL III

Algemene bepalingen

Artikel 19

1 . Wanneer de noteringen of de prijzen op de

Artikel 21

wereldmarkt voor een of meer van de in artikel 2

De in artikel 1 bedoelde goederen, waarin produk
ten welke noch in artikel 9, lid 2, noch in artikel 10,
lid 1 , van het Verdrag zijn bedoeld, verwerkt zijn,
of die uit zodanige produkten zijn verkregen, wor
den niet toegelaten tot het vrije verkeer binnen de

genoemde produkten het peil bereiken van de com
munautaire prijzen, deze toestand kan voortduren en
ernstiger worden en hierdoor de markt van de Ge
meenschap wordt verstoord of dreigt te worden ver
stoord, kunnen passende maatregelen worden ge
troffen .

Gemeenschap.
Artikel 22

2 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene voorschriften voor de toepassing van dit artikel
vast .

3 . De wijze van toepassing van dit artikel wordt
vastgesteld overeenkomstig de procedure van arti

Behoudens andersluidende bepalingen in deze ver
ordening, zijn de artikelen 92 tot en met 94 van het
Verdrag van toepassing op de produktie van en de
handel in de in artikel 1 bedoelde produkten .
Artikel 23

kel 26 .

(') Zie blz . 18 van dit Publikatieblad .

1 . Bij invoer over zee in de Italiaanse Republiek van
gerst, haver, maïs en gierst mag deze Lid-Staat de
heffing verminderen .
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Het bedrag van de verlaging van de heffing wordt op
voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde
meerderheid door de Raad tegelijk met de prijzen
voor elk verkoopseizoen vastgesteld.

De heffing mag slechts worden verlaagd indien voor
de leveringen van dezelfde granen uit de Lid-Staten
die langs dezelfde weg worden verricht, een even
hoge subsidie wordt toegekend, tenzij deze subsidie
op verzoek van de verzender van het graan aan hem
is betaald door de Lid-Staat van herkomst die daar

van onverwijld mededeling doet aan de Italiaanse
Republiek. Deze laatste houdt alle Lid-Staten voort
durend op de hoogte van het geldende subsidie
bedrag.
2. Indien Italië gebruik maakt van de in lid 1 be
doelde mogelijkheid, treft de Raad op voorstel van
de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen de nodige maatregelen ter voorkoming van
discriminaties tussen de producenten van de Ge
meenschap, alsmede van distorsies van de mede
dinging in het handelsverkeer tussen gedenatureerde
tarwe enerzijds en de in lid 1 bedoelde granen, met
name gerst, anderzijds.
3 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

2. De vertegenwoordiger van de Commissie dient
een ontwerp in van de te nemen maatregelen. Het
Comité brengt over deze maatregelen advies uit
binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen
naargelang van de urgentie der aan een onderzoek
onderworpen vraagstukken . Het Comité spreekt zich
uit met een meerderheid van eenenveertig stemmen.
3 . De Commissie stelt maatregelen vast, die onmid
dellijk van toepassing zijn. Indien echter deze maat
regelen niet in overeenstemming zijn met het door

het Comité uitgebrachte advies, worden zij door de
Commissie onverwijld ter kennis van de Raad ge
bracht ; in dat geval kan de Commissie de toepas
sing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten,
tot ten hoogste een maand na deze kennisgeving
uitstellen .

De Raad kan binnen een maand met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen een andersluidend besluit
nemen .

Artikel 27

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken
dat door zijn voorzitter, hetzij op diens initiatief,
hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een
Lid-Staat, aan de orde wordt gesteld .

Artikel 24

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de

gegevens die nodig zijn voor de toepassing van deze
verordening en voor de nakoming van de aangegane
internationale verplichtingen betreffende granen. De
wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld en
verspreid, wordt vastgesteld volgens de procedure
van artikel 26.

Artikel 25

1 . Er is ingesteld een Comité van beheer voor gra
nen, hierna te noemen het „Comité", dat is samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en
onder voorzitterschap staat van een vertegenwoor
diger van de Commissie.
2. In het Comité worden de stemmen van de Lid

Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 148 , lid 2, van het Verdrag. De voorzitter neemt
geen deel aan de stemming.
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Artikel 28

1 . De nakoming van de verplichtingen voortvloeien
de uit de Voedselhulpverdragen wordt verzekerd door
de aankoop van in artikel 1 genoemde produkten op
de markt van de Gemeenschap, dan wel door de
aanwending van graan uit de voorraad van de
interventiebureaus .

2. De criteria voor de beschikbaarstelling der pro
dukten, en in het bijzonder die volgens welke de
aankopen op de markt van de Gemeenschap zullen
plaatsvinden of tot het gebruik van graan uit de
voorraad van interventiebureaus zal worden besloten,
worden door de Raad, op voorstel van de Commissie,
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vast
gesteld.

3 . In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de in
artikel 1 genoemde produkten beschikbaar worden
gesteld door aankoop op de wereldmarkt. De uit
voeringsbepalingen van dit lid worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 26.

Artikel 26
Artikel 29

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de
in dit artikel omschreven procedure, leidt de voor
zitter deze procedure bij het Comité in, hetzij op
eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegen
woordiger van een Lid-Staat.

Deze verordening moet zodanig worden toegepast
dat gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt
gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het
Verdrag gestelde doeleinden.
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Artikel 30

1 . Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ( 1 ), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 665/75 (2), wordt
ingetrokken .

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening, moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening,
moeten worden gelezen volgens de in de bijlage C
voorkomende concordantietabel .

Artikel 31

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. 117 van 19 . 6 . 1967, blz . 2269/67.
(*) PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975 , blz . 14.
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BIJLAGE A

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

07.06 A

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel en andere dergelijke
wortels en knollen met hoog gehalte aan zetmeel , met uitzondering van bata
ten (zoete aardappelen)

ex 11.01

Meel van granen :
C. van gerst
D. van haver
E. van maïs

G. van boekweit

H. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
IJ. van kanariezaad
K. van sorgho
L. ander
ex 11.02

Gries en griesmeel ; grutten, gort en parelgort en andere gepelde, geparelde ,
gebroken of geplette granen (vlokken daaronder begrepen), met uitzondering
van gepelde, geglansde, gepolijste of bij het pellen gebroken rijst ; graan
kiemen, ook indien gemalen :
ex A. Gries en griesmeel , met uitzondering van gries en griesmeel van tarwe
en rijst

B. gepelde granen, ook indien gesneden of gebroken
C. geparelde granen

D. enkel gebroken granen

ex E. geplette granen ; vlokken, met uitzondering van vlokken van rijst
ex F. Pellets, met uitzondering van pellets van rijst
G. Graankiemen, ook indien gemalen
1 1.06

Meel en gries, van sago, van maniok, van arrowroot (pijlwortel), van salep
of van andere wortels en knollen, bedoeld bij post 07.06

11.07

Mout, ook indien gebrand

ex 11.08 A

Zetmeel :
I.
III .

Maïszetmeel
Tarwezetmeel

IV . Aardappelzetmeel
V.

11.09

ander

Tarwegluten , ook indien gedroogd

1 . 11.75
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Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

17.02 B

Glucose (druivesuiker) en glucosestroop :
II . andere

17.05 B

Glucose (druivesuiker) en glucosestroop

23.02 A

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere
bewerkingen van granen

23.03 A I

Afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwei

water) met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer
dan 40 gewichtspercenten
23.07

Veevoeder , samengesteld, met melasse of met suiker ; andere bereidingen van
de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren :

ex B. Andere, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook indien
vermengd met andere "produkten , glucose (druivesuiker) of glucose
stroop, bedoeld bij de onderverdelingen 17.02 B en 17.05 B, zetmeel
en zuivelprodukten (bedoeld bij de posten of onderverdelingen 04.01 ,
04.02, 04.03 , 04.04, 17.02 A of 17.05 A ), met uitzondering van berei
dingen en voeders met een gehalte aan zuivelprodukten bedoeld bij
een of meer van voornoemde posten of onderverdelingen van 50
gewichtspercenten of meer.
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BIJLAGE B

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

17.02

Andere suikers ; suikerstroop ; kunsthonig ( ook indien met natuurhonig
vermengd); karamel :

B. Glucose (druivesuiker) en glucosestroop :
1 . bevattende, in droge toestand, 99 of meer gewichtspercenten zuivere
glucose
17.04

Suikerwerk zonder cacao :

B. Kauwgom
C. witte chocolade
D. ander
18.06 C

Chocolade en chocoladewerken, ook indien gevuld ; suikerwerk en overeen
komstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen , welke cacao
bevatten

19.01

Moutextract

19.02

Meel-, gries-, griesmeel -, zetmeel- en moutextractpreparaten voor kinder
voeding, voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met
minder dan 50 gewichtspercenten cacao

19.03

Deegwaren

19.04

Tapioca en sago, alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of
uit ander zetmeel

19.05

Graanpreparaten, vervaardigd door poffen of door roosteren (gepofte rijst,
corn-flakes -en dergelijke )

19.06

Ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en derge
lijke produkten, van meel of van zetmeel

19.07

Brood, scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren, waaraan geen
suiker, honig, eieren, vetstoffen, kaas of vruchten zijn toegevoegd

19.08

Banketbakkerswerk, gebak en biscuits, ook indien deze produkten (ongeacht
in welke verhouding) cacao bevatten

21.01

Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten daarvan :

A. gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten
II . andere (dan gebrande cichorei )
B. Extracten :

II. andere (dan extracten van gebrande cichorei )
ex 21.05
21.07

Preparaten voor soepen ; gebruiksklare soepen
Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder
begrepen

1 . 11.75
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Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

22.03

Bier

29.04

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan :

C. meerwaardige alcoholen :
III . Sorbitol
29.10

Acetalen, hemiacetalen en acetalen en hemiacetalen met een of verscheidene

zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderi
vaten daarvan :
ex B. andere :

— methylglucosiden
29.14

Eenwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide zuuranhydriden, zuurhaloge
niden , acylperoxyden en perzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan :

ex A. verzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen
( acyclische) :
— Esters van sorbitol

ex B. onverzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen (acy
clische) :
— Esters van sorbitol
29.16

Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, fenolische hydroxylgroepen,
aldehyde- of ketongroepen en andere carbonzuren met een of verscheidene
zuurstofhoudende groepen, van deze verbindingen afgeleide zuuranhydriden,
zuurhalogeniden, acylperoxyden en perzuren, alsmede halogeen-, sulfo-,
nitro- en nitrosoderivaten daarvan :

A. Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen :
V. Gluconzuur, alsmede zouten en esters daarvan
ex VIII . andere :

— Glucaarzuur, glucolzuur, saccharinezuur, isosaccharinezuur,
heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan
29.35

Heterocyclische verbindingen, nucleïnezuren daaronder begrepen :
ex Q. andere :
— Watervrije verbindingen van sorbitol (zoals bij voorbeeld sorbitan),
met uitzondering van maltol en iso-maltol

29.43

Suikers , chemisch zuiver, met uitzondering van saccharose, van glucose en
van lactose ; ethers en esters van suikers en zouten daarvan , andere dan de
produkten bedoeld bij de posten 29.39, 29.41 en 29.42 :
ex B. andere :

— Sorbose, alsmede zouten en esters daarvan
35.05

Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel

35.06

Lijm, elders genoemd noch elders begrepen ; als lijm te gebruiken produkten
van alle soorten, opgemaakt voor de verkoop in het klein in verpakkingen
met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg :
— op basis van emulsies van natriumsilicaat
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Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

38.12

Preparaten voor het appreteren of voor het beitsen , van de soorten , welke
worden gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de leder
industrie of in dergelijke industrieën :
A. Preparaten voor het appreteren :

I. op basis van zetmeel of zetmeelderivaten
38.19

Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante
industrieën (mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), elders
genoemd noch elders onder begrepen ; residuen van de chemische of van aan
verwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen :
Q. Bindmiddelen voor gietkernen , op basis van synthetische harsen
ex T. andere :

— Crackingsprodukten uit sorbitol
39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethylen , poly
tetrahaloëthylen, polyisobutyleen, polystyreen, polyvinylchloride, polyvinyl
acetaat, polyvinylchloroacetaat en andere polyvinylderivaten, polyacrylderi
vaten en polymethacrylderivaten, cumaronindeenharsen, enz.) :
ex C. andere :

— Kleefmiddelen op basis van harsemulsies
39.06

Andere hogere polymeren, kunstharsen en kunstmatige plastische stoffen ,
alginezuren en zouten en esters daarvan daaronder begrepen , linoxyne :
ex B. andere, met uitzondering van linoxyne

BIJLAGE C

Concordantietabel

Verordening nr. 120/67/EEG

Deze Verordning

Artikel 22 bis

Artikel 28
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VERORDENING (EEG) Nr. 2728/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

inzake steun voor de produktie van en de handel in aardappelen voor de zetmeelpro
duktie en aardappelzetmeel

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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

Artikel 1

tikelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ),

Zolang voor aardappelzetmeel het heffingenstelsel
geldt, zijn de artikelen 92, 93 en 94 van het Verdrag
van toepassing op de produktie van en de handel in
aardappelen voor de zetmeelproduktie.
Artikel 2

Overwegende dat de restituties bij de produktie van
aardappelzetmeel vallen onder Verordening (EEG)
nr . 2727/75

van

de Raad van 29 oktober 1975

houdende een gemeenschappelijke ordening der mark
ten in de sector granen ( 2);

Overwegende dat, onverminderd de maatregelen die
getroffen zullen worden voor de gemeenschappelijke
ordening van de aardappelmarkt, het stelsel van
prijzen en heffingen voor aardappelzetmeel vereist
dat de bepalingen van het Verdrag op grond waarvan
de steunmaatregelen kunnen worden onderzocht en
een vervolging kan worden ingesteld indien zij on
verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt,
ook van toepassing moeten worden op de steun voor
de produktie van en de handel in aardappelen voor
de zetmeelproduktie,

1 . Verordening nr. 56 van de Raad inzake de steun
maatregelen voor de produktie van en de handel in
fabrieksaardappelen en aardappelzetmeel (3 ), gewij
zigd bij Verordening nr. 120/67/EEG (4), wordt
ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening, moeten worden gelezen als ver
wijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(1) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet versche
nen in het PB ).
(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. 54 van 2. 7. 1962, blz. 1591/62.
(4) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2729/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

inzake de heffingen bij invoer op mengsels van granen, rijst en breukrijst

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (*),
Overwegende dat voor de goede werking van het
stelsel van heffingen, bij invoer van granen, rijst en
breukrijst uit derde landen, ingesteld bij Verordening
(EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober
1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (2) en bij Ver
ordening nr. 359/67/EEG van de Raad van 25 juli
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 668/75 (4), op het handelsverkeer in meng
sels van granen, rijst en breukrijst een adequate re
geling moet worden toegepast ;
Overwegende dat de op deze mengsels toe te passen
heffing samenhangt met de tariefindeling ervan ; dat
deze in beginsel plaatsvindt overeenkomstig de Alge
mene Bepalingen voor de toepassing van het gemeen
schappelijk douanetarief ;
Overwegende dat voor mengsels van granen, rijst en
breukrijst de tariefindeling overeenkomstig deze be
palingen moeilijkheden kan opleveren ; dat deze in
deling in sommige gevallen immers leidt tot de vast
stelling van een lage heffing voor mengsels die echter
een aanzienlijk percentage produkten bevatten, waar
voor een hoge heffing geldt;
Overwegende dat, om deze moeilijkheden te voor
komen, bijzondere regels moeten worden vastgesteld
voor de bepaling van de heffing voor mengsels van
granen, rijst en breukrijst,
(x) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet
verschenen in het PB ).
(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(3) PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
(4) PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975, blz. 18.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :'
Artikel 1

1 . De heffing bij invoer van toepassing op mengsels
van de in artikel 1 , sub a) en b), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 genoemde graansoorten is die
welke van toepassing is :
— op het bestanddeel met het grootste gewichtsaan
deel, indien dit ten minste 90 % van het gewicht
van het mengsel uitmaakt ;

— op het bestanddeel dat onderworpen is aan de
hoogste heffing, indien geen van de twee bestand
delen 90 % of meer van het gewicht van het
mengsel uitmaakt.
2. Indien een mengsel bestaat uit meer dan twee van
de in artikel 1 , sub a) en b), van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 genoemde graansoorten en indien ver
scheidene van deze soorten elk meer dan 10 % van

het gewicht van het mengsel uitmaken, is het bedrag
van de op dit mengsel toepasselijke heffing het hoog
ste van de heffingen die op deze laatste graansoorten
van toepassing zijn, ook indien dit bedrag voor ver
scheidene van deze graansoorten hetzelfde is.
Indien slechts één graansoort meer dan 10 % van het
gewicht van het mengsel uitmaakt, is de heffing die
welke van toepassing is op deze graansoort.

3 . Voor de niet onder bovenstaande bepalingen
vallende mengsels van de in artikel 1 , sub a) en b),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde
graansoorten, is het bedrag van de toepasselijke hef
fing het hoogste van de heffingen die van toepassing
zijn op de graansoorten die deel uitmaken van het
mengsel, ook indien dit bedrag voor verscheidene
van deze graansoorten hetzelfde is.
Artikel 2

1 . Op mengsels van één of meer van de in artikel 1 ,
sub a) en b ), van Verordening (EEG) nr. 2727/75
bedoelde graansoorten enerzijds en van één of meer
van de in artikel 1 , sub a) en b), van Verordening
nr. 359/67/EEG bedoelde produkten anderzijds wordt
de heffing toegepast welke geldt voor het bestand

deel dat is onderworpen aan de hoogste heffing.
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2. Op mengsels, hetzij van rijst van verschillende
groepen of verschillende verwerkingsstadia, hetzij
van rijst van één of meer verschillende groepen of
verwerkingsstadia en van breukrijst wordt de heffing
toegepast welke geldt voor :
— het bestanddeel met het grootste gewichtsaandeel,
indien dit ten minste 90 % van het gewicht van
het mengsel uitmaakt ;
— het bestanddeel dat is onderworpen aan de hoog
ste heffing, indien geen der bestanddelen 90 % of
meer van het gewicht van het mengsel uitmaakt.

Nr. L 281 /19

mengsels de heffing die voortvloeit uit hun indeling
in het tarief van invoerrechten.
Artikel 4

1 . Verordening nr. 156/66/EEG van de Raad van
25 oktober 1966 inzake de heffingen van toepassing
op de mengsels van granen, rijst en breukrijst (1 ),
wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

Artikel 3

Artikel 5

Indien de in artikel 1 en artikel 2 bedoelde wijze
van bepaling van de heffing niet kan worden toege
past, geldt voor de in deze verordening bedoelde

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(x ) PB nr. 192 van 27. 10. 1966, blz. 3278/66.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2730/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende glucose en lactose

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische
Gemeenschap,
inzonderheid
op
artikel 235 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat deze moeilijkheden alleen kunnen
worden opgelost, indien de consequenties worden
aanvaard van de beschikking van de Raad van
12 december 1964, door op glucose en lactose, onge
acht hun graad van zuiverheid, een zelfde econo
mische regeling toe te passen, dan wel, voor zover
dit afdoende is, door de voor de beide groepen van
produkten vastgestelde regelingen met elkaar in
overeenstemming te brengen;

Gezien het advies van het Europese Parlement (*),

Overwegende dat, om douanetechnische moeilijk
heden te voorkomen, bij beschikking van de Raad
van 12 december 1964 met betrekking tot het aan
brengen van bepaalde wijzigingen in het gemeen
schappelijk douanetarief (2) is besloten glucose
(druivesuiker) en glucosestroop, lactose (melksuiker)
en melksuikerstroop enerzijds en chemisch zuivere
glucose en lactose anderzijds in één tariefpost onder
te brengen ;

Overwegende evenwel dat de glucose en lactose
respectievelijk van de onderverdelingen 17.02 B II en
17.02 A II zijn opgenomen in bijlage II bij het Ver
drag en dat daarop derhalve de regeling voor het
handelsverkeer met derde landen van toepassing is
die is vastgesteld in het kader van de gemeenschap
pelijke marktordening waaronder deze produkten
vallen, terwijl voor chemisch zuivere glucose en lac
tose die niet in bijlage II bij het Verdrag zijn opge
nomen de douanerechten, waarvan het economische
effect aanmerkelijk anders kan zijn, gelden ;
Overwegende dat deze moeilijkheden des te groter
zijn, daar de betrokken produkten uit dezelfde basis
produkten worden verkregen, ongeacht hun graad

Overwegende dat het Verdrag geen specifieke bepa
lingen bevat die in de daartoe vereiste bevoegdheden
voorzien ; dat de nodige maatregelen derhalve ge
nomen dienen te worden op grond van artikel 235
van het Verdrag; dat de meest geschikte maatregel
erin bestaat enerzijds de regeling die in Verordening
(EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (3) is vastgesteld voor
de chemisch niet zuivere glucose uit te breiden tot de
chemisch zuivere glucose en anderzijds de regeling
die in Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivel
produkten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 740/75 (5), is vastgesteld, voor de chemisch
niet zuivere lactose uit te breiden tot de chemisch

zuivere lactose,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

van zuiverheid ; dat het criterium voor het douane

technisch verschil tussen chemisch zuivere produkten
en de andere produkten een zuiverheidsgraad van
99 % is ; dat de produkten met een enigszins hogere
of enigszins , lagere zuiverheidsgraad voor dezelfde
economische doeleinden kunnen worden gebruikt ;
dat de toepassing van uiteenlopende regelingen der
halve leidt tot concurrentiedistorsies welke bijzonder
belangrijk zijp als gevolg van de substitutiemogelijk

De regeling die bij Verordening (EEG) nr. 2727/75
en bij de uitvoeringsbepalingen van die verordening
is vastgesteld voor glucose ( druivesuiker) en glucose
stroop van onderverdeling 17.02 B II van het gemeen
schappelijk douanetarief wordt uitgebreid tot glucose
( druivesuiker) en glucosestroop van onderverdeling
17.02 B I van het gemeenschappelijk douanetarief.

heden :

(*) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet
verschenen in het PB ).
(2) PB-nr. 220 van 31 . 12. 1964, blz. 3741 /64.

(3 ) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(4) PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13 .
(s) PB nr. L 74 van 22. 3 . 1975 , blz. 1 .
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Artikel 2

De regeling die bij Verordening (EEG) nr. 804/68 en
bij de uitvoeringsbepalingen van die verordening is
vastgesteld voor lactose (melksuiker) en melksuiker
stroop van onderverdeling 17.02 A II van het
gemeenschappelijk douanetarief, wordt uitgebreid tot
lactose (melksuiker) en melksuikerstroop van onder

tievelijk van onderverdeling 17.02 B I en 17.02 A I
van het gemeenschappelijk douanetarief, tenzij over
eenkomstig dezelfde procedures andere maatregelen
worden genomen die het mogelijk maken de voor
de laatstgenoemde produkten vastgestelde regeling
met die voor de eerder bedoelde produkten in over
eenstemming te brengen.

verdeling 17.02 A I van het gemeenschappelijk

Artikel 4

douanetarief.

Artikel 3

Indien de voor glucose (druivesuiker) en glucose
stroop of lactose (melksuiker) en melksuikerstroop,
respectievelijk van onderverdeling 17.02 B II en 17.02
A II van het gemeenschappelijk douanetarief, vast
gestelde regeling krachtens artikel 43 van het Ver
drag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde proce
dures wordt gewijzigd, worden de wijzigingen uit
gebreid tot glucose (druivesuiker) en glucosestroop
of lactose ( melksuiker) en melksuikerstroop respec

Nr. L 281 /21

1 . Verordening nr. 189/66/EEG van de Raad van
24 november 1966 betreffende glucose en lactose (*),
wordt ingetrokken,

2 . Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 5

Deze

verordening

treedt

in

werking

1 november 1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

(M PB nr. 218 van 28. 11 . 1966, blz. 3713/66.

op
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VERORDENING (EEG) Nr. 2731/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en
durum tarwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

a) gezonde, zachte tarwe van handelskwaliteit, over
eenkomende met de doorsneekwaliteit van de in

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti
kel 43,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (1),
inzonderheid op artikel 2, lid 4,

de Gemeenschap onder normale omstandigheden
geoogste zachte tarwe, vrij van levend, voor het
graan schadelijk gedierte, met gezonde reuk en
met een aan dit graan eigen kleur;
b ) vochtgehalte : 16 % ;

c) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijk
basisgraan zijn : 5 % , waarvan :
— aandeel aan gebroken korrels : 2 % ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat de gemeenschappelijke prijzen voor
zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durum tarwe
moeten worden vastgesteld voor bepaalde standaard
kwaliteiten; dat deze zoveel mogelijk dienen overeen
te komen met de doorsneekwaliteiten van de in de

Gemeenschap geoogste granen ;
Overwegende dat de standaardkwaliteiten zijn vast
gesteld bij Verordening nr. 865/67/EEG van de Raad
van 14 november 1967 (3) ; dat de in deze verordening
opgenomen definities voor de verschillende bestand
delen die geen onberispelijk basisgraan zijn, bij de
toepassing tot moeilijkheden hebben geleid; dat der
halve een nadere omschrijving van die definities dient
te worden gegeven en bovendien de methoden voor
het bepalen van het vochtgehalte en van de bestand
delen die geen onberispelijk basisgraan zijn, dienen
te worden aangevuld en meer met elkaar in over
eenstemming gebracht,

— aandeel aan graanbijmengsel : 1,5 % (onder
graanbijmengsel worden verstaan noodrijpe
korrels, korrels van andere graansoorten, door
voor het graan schadelijk gedierte aangetaste
korrels en korrels waarvan de kiem kleuraf

wijkingen vertoont),

— aandeel aan gekiemde korrels : 1 % ,

— aandeel aan uitschot: 0,5 % (als uitschot gel
den : onkruidzaden, bedorven korrels, onzui
verheden, kaf, moederkoren, door brand
schimmel aangetaste korrels, dode insekten
en deeltjes van insekten);

d) soortelijk gewicht: 75 kilogram per hectoliter.
Artikel 2

De voor de richtprijs en de interventieprijs voor rogge
bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vast
gesteld :

a) gezonde rogge van handelskwaliteit, overeen
komende met de doorsneekwalitiet van de in de

Gemeenschap onder normale omstandigheden ge
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De voor de richtprijs en de interventieprijzen voor
zachte tarwe bepalende standaardkwaliteit wordt als
volgt vastgesteld :
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatiéblad.

(2) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet
verschenen in het PB).
(8) PB nr. 279 van 18 . 11 . 1967, blz. 2.

oogste rogge, vrij- van levend, voor het graan
schadelijk gedierte, met gezonde reuk en een aan
dit graan eigen kleur;
b ) vochtgehalte : 16 % ;

c) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijk
basisgraan zijn : 5 % , waarvan :
— aandeel aan gebroken korrels : 2 % ,
— aandeel aan graanbijmengsel : 1,5 % (onder
graanbijmengsel worden verstaan noodrijpe
korrels, korrels van andere graansoorten, kor
rels aangetast door voor het graan schadelijk
gedierte),

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11.75

— aandeel aan gekiemde korrels : 1 % ,
— aandeel aan uitschot: 0,5 % (als uitschot
gelden : onkruidzaden, bedorven korrels, on
zuiverheden, kaf, moederkoren, dode insekten
en deeltjes van insekten);

d) soortelijk gewicht : 71 kilogram per hectoliter.

Nr.L 281 /23

voor het graan schadelijk gedierte en korrels
met abnormale verkleuring, deze laatste zijnde
korrels die aan broei onderhevig zijn geweest,
waarvan de vruchtwand en het meellichaam

over een betrekkelijk groot gedeelte een zwart
bruine kleur vertonen, en die geen bedorven
korrels zijn),
— aandeel aan gekiemde korrels : 1 % ,

Artikel 3

De voor de richtprijs en de interventieprijs voor gerst
bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vast
gesteld :

— aandeel aan uitschot : 1 % (als uitschot gelden :
onkruidzaden, bedorven korrels, onzuiver

heden, kaf, dode insekten en deeltjes van
insekten).

a ) gezonde gerst van handelskwaliteit, overeen

Artikel 5

komende met de doorsneekwaliteit van de in de

Gemeenschap onder normale omstandigheden
geoogste gerst, vrij van levend, voor het graan
schadelijk gedierte, met gezonde reuk en een aan
dit graan eigen kleur;
b ) vochtgehalte : 16 % ;
c) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijk
basisgraan zijn : 4 % waarvan :
— aandeel aan graanbij mengsel : 2 % (onder
graanbijmengsel worden verstaan noodrijpe
korrels, korrels van andere graansoorten en
korrels aangetast door voor het graan schade
lijk gedierte),
— aandeel aan gekiemde korrels : 1 % ,

— aandeel aan uitschot: 1 % (als uitschot gelden :
onkruidzaden, bedorven korrels, onzuiver
heden, kaf, dode insekten en deeltjes van
insekten) ;

d ) soortelijk gewicht : 67 kilogram per hectoliter.
Artikel 4

De voor de richtprijs en de interventieprijs voor maïs
bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vast
gesteld :

a ) gezonde maïs van handelskwaliteit, met gezonde
reuk en vrij van levend, voor het graan schadelijk
gedierte ;

b ) vochtgehalte : 15 % ;

c) aandeel 'der bestanddelen die geen onberispelijk
basisgraan zijn : -8 % , waarvan :
— aandeel aan gebroken korrels : 2 % (onder
gebroken korrels worden verstaan korrels of
delen daarvan die door een zeef met ronde

De voor de richtprijs, de interventieprijs en de ge
garandeerde minimumprijs voor durum tarwe bepa
lende standaardkwaliteit wordt als volgt vastgesteld :

a) gezonde durum tarwe van handelskwaliteit, met
gezonde reuk, vrij van levend, voor het graan
schadelijk gedierte, droog, van barnsteengele tot
bruine kleur en een breukvlak met een glazig en
een hoornachtig uiterlijk, overeenkomende met
de doorsneekwaliteit van de in de Gemeenschap
onder normale omstandigheden geoogste durum
tarwe ;

b) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijke
durum tarwe zijn : 24,5 % , waarvan :
— aandeel aan durum tarwekorrels die geheel of
gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben ver
loren, en aan korrels van zachte tarwe: te

zamen 20 % , waarvan ten hoogste 4 % korrels
van zachte tarwe,
— aandeel aan gebroken korrels : 2 % ,

— aandeel aan graanbijmengsel : 1,5 % (onder
graanbijmengsel worden verstaan noodrijpe
korrels, korrels van andere graansoorten dan
durum tarwe en zachte tarwe, korrels aange
tast door voor het graan schadelijk gedierte,
korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen
vertoont en gevlekte korrels),
— aandeel aan gekiemde korrels : 0,5 % ,
— aandeel aan uitschot : 0,5 % ( als uitschot
gelden : onkruidzaden, bedorven korrels, on
zuiverheden, kaf, moederkoren, door brand
schimmel aangetaste korrels, dode insekten en
deeltjes van insekten);
c) soortelijk gewicht : 78 kilogram per hectoliter.
Artikel 6

gaten met een diameter van 4,5 mm gaan),
— aandeel aan graanbijmengsel : 4 % (onder
graanbijmengsel worden verstaan korrels van
andere graansoorten, korrels aangetast door

Voor de toepassing van deze verordening,

a) worden de bestanddelen die geen onberispelijk
basisgraan zijn, gedefinieerd in bijlage I, deel A,
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Artikel 7

behoudens andersluidende definities in de onder

havige verordening en vastgesteld volgens de
referentiemethode van bijlage I, deel B ;
b ) vindt de vaststelling van het vochtgehalte plaats
met gebruikmaking van de in bijlage II voorge
schreven methode ;

c) wordt de methode voor het bepalen van durum
tarwekorrels die hun glazig uiterlijk hebben ver
loren, vastgesteld volgens de in artikel 26 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 voorgeschreven
procedure.

1 . 11.75

1 . Verordening (EEG) nr. 768/69 van de Raad van
22 april 1969 tot vaststelling van de standaardkwali
teit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durum
tarwe (1 ), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

( J ) PB nr. L 100 van 28 . 4 . 1969, blz. 8 .
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BIJLAGE I

A. BESTANDDELEN DIE GEEN ONBERISPELIJK BASISGRAAN ZIJN
1.

Gebroken korrels :

Alle korrels waarvan het endosperm gedeeltelijk onbedekt is, worden als. gebroken korrels
beschouwd . Door dorsen beschadigde korrels en korrels waarvan de kiem is weggeslagen ,
behoren eveneens tot deze categorie.
Deze definitie geldt niet voor maïs.
2 . Graanbijmengsel :
a) Noodrijpe korrels :

Als noodrijpe korrels worden beschouwd de korrels die, na verwijdering van alle andere
in deze bijlage bedoelde bestanddelen van het monster, door zeven met hierna genoemde
spleetbreedtegaan : zachte tarwe 2 mm, rogge 1,8 mm, durum tarwe 1,9 mm, gerst 2,2 mm.
Tot deze categorie behoren ook door vorst aangetaste korrels en alle onrijpe (groene)
korrels.

b) Korrels van andere graansoorten :

Onder „korrels van andere graansoorten " worden verstaan alle graankorrels die niet
behoren tot de soort waarvan het monster getrokken is. In een monster van durum
tarwe worden alle korrels van zachte tarwe boven de 4% tot „korrels van andere
graansoorten" gerekend .
c) Korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte :

Korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte zijn die welke aangetaste
plekken vertonen. Hiertoe behoren ook de door wantsen aangetaste korrels.
d) Korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont en gevlekte korrels :
Korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont, zijn korrels waarvan de huid over
de intacte, nog geen tekenen van kieming vertonende kiem, bruin tot bruinzwart
gekleurd is. Bij zachte tarwe worden korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen ver
toont slechts boven de 8 % in aanmerking genomen. Bij durum tarwe worden als ge
vlekte korrels beschouwd de korrels die op andere plaatsen dan op de kiem bruine tot
bruinzwarte vlekken vertonen

3 . Gekiemde korrels :

Gekiemde korrels zijn die waarbij men duidelijk , met het blote oog, een kiemwortel of
bladaanleg ziet. Niettemin dient men bij het beoordelen van het gehalte aan gekiemde
korrels rekening te houden met de aard van het monster. Bij graanrassen met vooruit
stekende kiem, zoals durum tarwe, kan het huidje dat de kiem bedekt, gemakkelijk open
breken wanneer de graanpartij in beweging is. Zulke korrels gelijken dan erg op gekiemde
korrels, doch mogen niet tot deze categorie worden gerekend. Van gekiemde korrels is
alleen sprake wanneer de kiem duidelijk zichtbare veranderingen heeft ondergaan, waar
door de gekiemde korrel gemakkelijk van een gewone korrel te onderscheiden is.
4. Uitschot (Schwarzbesatz) :
a) Onkruidzaden
b) Bedorven korrels :

Onder bedorven korrels worden verstaan korrels die door rotting, aantasting door
schimmels of bacteriën of door andere oorzaken voor menselijke voeding en, voor wat
voedergranen betreft, voor veevoeding ongeschikt zijn geworden.
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Door spontane broei beschadigde korrels behoren eveneens tot deze categorie ; dit zijn
volledig ontwikkelde korrels waarvan de vruchtwand een grijsbruine tot zwarte kleur
vertoont, terwijl bij doorsnijden het meellichaam een geelgrijze tot bruinzwarte ver
kleuring te zien geeft.
Door tarwegalmuggen aangetaste korrels worden slechts als bedorven korrels beschouwd
wanneer meer dan de helft van het korreloppervlak door een secundaire schimmelaan
tasting een verkleuring te zien geeft die varieert van grijs tot zwart. Indien minder dan
de helft van het korreloppervlak is verkleurd, dienen de korrels te worden gerekend
tot korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte.
c) Onzuiverheden :

Alle bestanddelen van een graanmonster die niet door een zeef met een spleetbreedte
van 3,5 mm gaan (uitgezonderd korrels van andere graansoorten, alsmede bijzonder
dikke korrels van de basisgraansoort) en die welke door spleten van 1 mm gaan, worden
als onzuiverheden beschouwd.

Worden eveneens tot deze categorie gerekend steentjes, zand, strodeeltjes en andere
onzuiverheden in de monsters, die door een zeef met een spleetbreedte van 3,5 mm gaan
maar door een zeef met een spleetbreedte van 1 mm worden tegengehouden.

Deze definitie geldt niet voor maïs. Voor deze graansoort moeten tot onzuiverheden
worden gerekend, alle bestanddelen van een monster die door een zeef met een spleet
breedte van 1 mm gaan, alsmede alle in de vorige alinea genoemde onzuiverheden .
d) Kaf (voor maïs, deeltjes van de kolven)
e) Moederkoren

f) Door brandschimmel aangetaste korrels
g) Dode insekten en deeltjes van insekten
5 . Levend, voor het graan schadelijk gedierte

B. REFERENTIEMETHODE VOOR HET BEPALEN VAN DE BESTANDDELEN DIE

GEEN ONBERISPELIJK BASISGRAAN ZIJN

1 . Voor zachte tarwe, durum tarwe, rogge en gerst wordt een doorsneemonster van 250 g
gedurende een halve minuut over zeven met spleetbreedten van 3,5 mm en van 1 mm
gezeefd. Ten einde een constante zeefwerking te verzekeren, worden mechanische zeven
bij voorbeeld zeven gemonteerd op een triltafel, aanbevolen.

De bestanddelen die door een zeef met een spleetbreedte van 3,5 mm worden tegenge
houden en die welke door de zeef met een spleetbreedte van 1 mm gaan, worden te
zamen gewogen en worden als onzuiverheden beschouwd. Wanneer zich bij de bestand

delen die door de zeef met een spleetbreedte van 3,5 mm worden tegengehouden, korrels
van „andere graansoorten" of bijzonder dikke korrels van de basisgraansoort bevinden,
worden deze bestanddelen weer toegevoegd aan het gezeefde monster. In de doorval van de
zeef met een spleetbreedte van 1 mm moet worden nagegaan of zich daarin levend, voor
het graan schadelijk gedierte bevindt.
Uit het gezeefde monster wordt met behulp van een monsterverdeler een monster van 50
a 100 gram afgesplitst. Dit deelmonster moet worden gewogen.
Dit deelmonster wordt vervolgens met behulp van een pincet of een hoornen spatel uitge
spreid op een tafel, waarna de gebroken korrels, de korrels van andere graansoorten, de
gekiemde korrels, de korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte, de door
vorst beschadigde korrels, de korrels met kleurafwijkingen aan de kiem, de gevlekte
korrels, de onkruidzaden, het moederkoren, de bedorven korrels, de door brandschimmel
aangetaste korrels, het kaf en het levend, voor het graan schadelijk gedierte en de dode
insekten worden uitgezocht.

Indien het deelmonster korrels bevat die zich nog in de kafjes bevinden, worden zij met
de hand hiervan ontdaan ; de aldus' verkregen kafjes worden tot de categorie kaf gerekend.
Steentjes, zand en strodeeltjes worden als onzuiverheden beschouwd.

Het deelmonster wordt gedurende een halve minuut gezeefd over een zeef met een spleet
breedte van 2 mm voor zachte tarwe, 1,8 mm voor rogge, 1,9 mm voor durum tarwe en
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2,2 mm voor gerst. De bestanddelen die door deze zeef gaan, worden als noodrijpe korrels
beschouwd. Door vorst aangetaste korrels en onrijpe groene korrels worden tot de cate
gorie „noodrijpe korrels" gerekend.

2. Voor maïs wordt een doorsneemonster van 500 gram gedurende een halve minuut in een
zeef met een spleetbreedte van 1 mm geschud. Geconstateerd wordt of er zich levend, voor
het graan schadelijk gedierte en dode insekten in bevinden.
Uit de bestanddelen die door de zeef met een spleetbreedte van 1 mm worden tegenge
houden, worden steentjes, zand, strodeeltjes en andere onzuiverheden uitgezocht met
behulp van een pincet of een hoornen spatel .
De aldus uitgezochte onzuiverheden worden bij de bestanddelen gevoegd die door de zeef
met een spleetbreedte van 1 mm zijn gegaan, en te zamen gewogen.
Met een monsterverdeler wordt uit het gezeefde monster een monster van 100 a 200 gram
afgesplitst. Dit deelmonster wordt gewogen en vervolgens in een dunne laag op een tafel
uitgespreid. Met een pincet of een hoornen spatel worden de deeltjes van andere graan
soorten, de korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte, de door vorst be
schadigde korrels, de gekiemde korrels, onkruidzaden, de bedorven korrels, het kaf en het
levend, voor het graan schadelijk gedierte en de dode insekten uitgezocht.
Daarna wordt dit deelmonster over een zeef met ronde gaten van 4,5 mm diameter gezeefd.
De bestanddelen die door deze zeef gaan worden als gebroken korrels beschouwd.

3 . De categorieën bestanddelen die geen onberispelijk basisgraan zijn en die worden bepaald
volgens de sub 1 en 2 bedoelde methoden, voor welke categorieën de percentages in de
artikelen 1 tot en met 5 zijn vermeld, worden zo zorgvuldig mogelijk tot op 0,01 gram nauw
keurig gewogen er daarna in procenten van het doorsneemonster berekend. De gegevens
in het analyserapport worden tot op 0,1 % nauwkeurig vermeld. Geconstateerd wordt of
er zich levend, voor het graan schadelijk gedierte, in het monster bevindt. •
In beginsel moeten twee analyses per monster worden verricht. Ten aanzien van het totaal
der bovengenoemde bestanddelen mogen zij niet meer dan 10% verschillen.
t

4. Voor de sub 1 , 2 en 3 omschreven methoden worden de volgende toestellen gebruikt :

a) monsterverdeler, bij voorbeeld conische verdeler of spleetverdeler
b) precisieweegschaal en technische balans
c) zeven met een spleetbreedte van 1 mm, 1,8 mm , 1,9 mm, 2 mm , 2,2 mm en 3,5 mm en
zeven met ronde gaten van 4,5 mm diameter. De zeven worden eventueel gemonteerd
op een triltafel.
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BIJLAGE II

PRAKTISCHE ONDERZOEKMETHODE TER BEPALING VAN HET
VOCHTGEHALTE

1 . Uitgangspunt

Het produkt wordt bij een temperatuur van 130 a 133 °C bij normale druk gedroogd en wel
gedurende een naar gelang van de grootte van de deeltjeS empirisch vastgestelde tijdsduur.
2. Toepassing

Deze droogmethode geldt voor korrels die gemalen zijn tot deeltjes waarvan ten minste 50 %
door een zeef met ronde gaten van 0,5 mm gaat en niet meer dan 10 % achterblijft op de zeef
met ronde gaten van 1 mm. De methode geldt eveneens voor meel .
3 . Toestellen

Precisieweegschaal .

Molen vervaardigd van materiaal dat geen vocht opneemt en die gemakkelijk kan worden
gereinigd, een snelle en gelijkmatige vermaling mogelijk maakt zonder aanmerkelijke warmte
ontwikkeling, het contact met de buitenlucht zoveel mogelijk uitsluit en beantwoordt aan
de sub 2 gestelde eisen (bij voorbeeld een uitneembare schij venmolen).
Weegdoosjes van corrosievrij metaal of van glas, voorzien van een vlak geslepen deksel ; de
nuttige oppervlakte moet een verdeling van het monster mogelijk maken tot 0,3 gram per cm2.
Elektrisch verwarmde isothermische droogstoof die op een temperatuur tussen 130 °C en
133 °C (x) is afgesteld en een voldoende ventilatie bezit (2).

Exsiccator met een dikke, geperforeerde metalen of eventueel porseleinen plaat die met
kobaltchloride doortrokken silicagel of eefi ander doeltreffend droogmiddel bevat.
4. Werkwijze
a) Droging

Men weegt ten minste 5 gram van de vermalen hoeveelheid in het weegdoosje waarvan het
gewicht van tevoren nauwkeurig is bepaald. Men plaatst het doosje in een droogstoof
die op een temperatuur van 130 °C is gebracht. Om een te grote temperatuurdaling in de
droogstoof te vermijden, wordt het doosje zo snel mogelijk daarin geplaatst. Men laat
drogen gedurende 2 uur, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de temperatuur in de droog
stoof opnieuw 130 °C heeft bereikt. Men neemt het doosje daarna uit de droogstoof, sluit
het doosje snel wederom af met het deksel, laat het gedurende 30 tot 45 minuten in een
exsiccator afkoelen, waarna men het weegt (de weging dient tot op 1 mg nauwkeurig te
worden verricht).

b) Voordroging
Korrels met een vochtgehalte van meer dan 17% worden als volgt voorgedroogd :
Men weegt 50 gram niet vqrmalen korrels in een daartoe geschikte recipiënt (bij voorbeeld
een aluminiumplaat van 20 X 12 cm met opstaande rand van 0,5 cm) en laat ze gedurende
7 tot 10 minuten in een droogstoof op een temperatuur van 130 °C drogen ; daarna neemt
men de korrels uit de droogstoof, laat ze gedurende 2 uur in de atmosfeer van het labo
ratorium afkoelen, waarna men ze weegt (de weging dient tot op 10 mg nauwkeurig te
worden verricht). Gedeeltelijk gedroogde korrels worden vermalen, waarna het gehalte
aan vochtresten op de sub a) aangegeven wijze wordt bepaald.
(*) Temperatuur van de lucht binnen in de droogstoof.
(*) De droogstoof moet een zodanige warmtecapaciteit bezitten dat, wanneer de stoof op een temperatuur van 131 °C is
afgesteld, deze temperatuur binnen 45 minuten weer kan worden bereikt nadat het maximale aantal gelijktijdig te dro
gen monsters in de stoof is geplaatst .
De ventilatie moet zodanig zijn dat, wanneer alle monsters van zachte tarwe die in de stoof kunnen worden geplaatst,
twee uren lang gelijktijdig worden gedroogd, de resultaten minder dan 0,15 % afwijken van de resultaten die na vier
uur droging zijn verkregen .

1 . 11.75

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11.75

5 . Wijze van berekening en formules

E

= het oorspronkelijke gewicht in grammen van het monster ;

M = het gewicht in grammen van het monster na conditionering ;
M' = het gewicht in grammen van het monster na vermaling ;

m = het gewicht in grammen van het droge monster.

Het vochtgehalte, in procenten van het produkt als zodanig, is gelijk aan :
100

— zonder voorafgaande conditionering (E — m) X

— met voorafgaande conditionering
100
f (M' — m) M

L—w— + E - M \ x

E

E

M m
= 100

1 —
E M'

De proeven worden ten minste dubbel genomen .

6. Graad van nauwkeurigheid bij de bepaling
Tussen twee op een zelfde monster verrichte vochtgehaltebepalingen mag het verschil niet
meer bedragen dan ± 0,1 % vocht.

Nr. L 281 /29
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VERORDENING (EEG) Nr. 2732/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de graanprijzen voor het verkoopseizoen 1975/1976
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische
Gemeenschap,
inzonderheid
op
artikel 43,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (1),
inzonderheid op artikel 2, lid 4,

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1975/1976 worden de richt
prijzen voor granen, de basisinterventieprijs voor
zachte tarwe en de gegarandeerde minimumprijs voor
durum tarwe vastgesteld op de volgende bedragen :
Kekeneenheden

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat bij de vaststelling van de graan
prijzen zowel rekening moet worden gehouden met
de doeleinden van het gemeenschappelijk landbouw
beleid als met de bijdrage die de Gemeenschap voor
een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel
wil leveren ; dat het gemeenschappelijk landbouwbe
leid met name ten doel heeft de landbouwbevolking
een redelijke levensstandaard te garanderen, de voor
ziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de
levering aan verbruikers te waarborgen ;
Overwegende voorts dat de graansector zeer belang
rijk is voor de landbouweconomie van de Gemeen
schap en dat de graanprijzen grote invloed uitoefenen
op de prijs van talrijke landbouwprodukten en bij
gevolg op het inkomen van degenen die in de land
bouw werkzaam zijn ;
Overwegende dat de richtprijzen voor de voor
naamste graansoorten in een zodanige verhouding
moeten worden vastgesteld dat rekening wordt ge
houden met het produktiepeil, met de oriëntatie die
aan de produktie moet worden gegeven, met de aan
wending van de produktie en met de verbetering van
de landbouwinkomens ;

per 1 000 kg

a) Richtprijzen:
Zachte tarwe

139,44

Rogge

138,74

Gerst
Maïs
Durum tarwe

126,99
126,41
207,33

b) Basisinterventieprijs:
Zachte tarwe

125,93

c) Gegarandeerde minimumprijs :
Durum tarwe

215,45
Artikel 2

1 . Verordening (EEG) nr. 666/75 van de Raad van
4 maart 1975 tot vaststelling van de graanprijzen

voor het verkoopseizoen 1975/ 1976 (3) wordt inge
trokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 3

Overwegende dat toepassing van deze criteria ertoe
leidt de prijzen vast te stellen op een hoger peil dan
voor het vorige verkoopseizoen,

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet
verschenen in het PB).

(3) PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975 , blz. 16.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2733/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de voorschriften voor het berekenen van de afgeleide interventie
prijzen voor zachte tarwe en het aanwijzen van bepaalde commercialisatiecentra in de
sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de

Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
granen (1), inzonderheid op artikel 4, lid 5 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat ingevolge artikel 4, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de afgeleide inter
ventieprijzen voor zachte tarwe op een zodanig peil
moeten worden vastgesteld dat het vrije verkeer van
granen binnen de Gemeenschap overeenkomstig de
behoeften van de markt mogelijk wordt gemaakt;

dat hiertoe de interventieprijzen zodanig moeten
worden vastgesteld dat de onderlinge verschillen
overeenkomen met de bij een normale oogst op
grond van de natuurlijke omstandigheden voor de
prijsvorming op de markt te verwachten prijsver

bestaande tarieven ; dat bovendien, voor zover de
vrachtprijzen voor de binnenscheepvaart of de zee
scheepvaart niet het gevolg zijn van de toepassing
van een tarief, de laagste in de loop van een referen
tieperiode geconstateerde vrachtprijzen in aanmer
king moeten worden genomen ;

Overwegende dat de interventieprijzen voor de door
de Commissie vast te stellen commercialisatiecentra

geen verstoringen mogen teweegbrengen in de
natuurlijke handelsstromen ;

Overwegende dat, ten einde de goede werking van
het interventiestelsel te verzekeren, de andere dan de
voornaamste

commercialisatiecentra

dienen

te

worden bepaald op grond van een geografische lig
ging en de aanwezigheid van opslaginstallaties welke
de opslag en de afzet van aanzienlijke partijen graan
mogelijk maken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

schillen ;
Artikel 1

Overwegende dat het peil van de marktprijzen niet

uitsluitend bepaald wordt door de vervoerkosten
naar Duisburg, het commercialisatiecentrum van het
gebied met het grootste tekort in het noordwesten

van de Gemeenschap ; dat eveneens rekening dient
te worden gehouden met de geografische ligging van
de gebieden met een overschot en de gebieden met
een tekort van de Gemeenschap, met de behoeften
van andere consumptiegebieden, de invoer uit derde
landen en de uitvoermogelijkheden ;

Overwegende dat de afgeleide interventieprijzen voor
zachte tarwe in de verschillende commercialisatie

centra op een dusdanig peil moeten worden vastge

steld dat zachte tarwe uit andere gebieden niet tegen
een onder dit peil liggende prijs kan worden aange
boden ;

Voor de vaststelling van de afgeleide interventie
prijzen voor zachte tarwe wordt aangenomen dat
op grond van de natuurlijke omstandigheden van
de prijsvorming de marktprijzen als volgt tot stand
komen :

— in de gebieden met een tekort waarvan de voor
ziening in zekere mate afhankelijk is van de in
voer, aan de hand van de prijs waartegen het in
gevoerde graan in deze gebieden wordt aange
boden ;

— in de produktiegebieden waarvan de overschotten
in zekere mate bijdragen tot de voorziening van
vorenbedoelde gebieden, aan de hand van de hier
boven omschreven prijs en van de kosten van
vervoer tot deze gebieden ;

Overwegende dat bij de berekening van deze afge
leide interventieprijzen rekening moet worden ge
houden met de gunstigste vervoermiddelen en de

— in de uitvoerhavens, aan de hand van de prijs in
het voor de uitvoer belangrijkste produktiegebied
en de kosten van vervoer tot de voor dit gebied
belangrijkste uitvoerhaven ;

(J ) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

— in de andere produktiegebieden waarvan de over
schotten in zekere mate kunnen worden uitge
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voerd, aan de hand van de prijs welke geldt in
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Artikel 7

de uitvoerhavens en van de kosten van vervoer

tot deze havens ;

— in de andere dan de hiervoren bedoelde gebieden
met een tekort, aan de hand van de prijzen in
het gebied met een overschot dat het gunstigst
gelegen is uit een oogpunt van de vrachtkosten en
aan de hand van de kosten van vervoer naar het

gebied met een tekort.
Artikel 2

Wanneer de vervoerkosten mede bepalend zijn voor
de vaststelling van de afgeleide interventieprijzen
voor zachte tarwe, wordt rekening gehouden met
de meest gunstige tak van vervoer of combinatie van
takken van vervoer en de bestaande tarieven .

Wanneer de vrachtprijzen voor vervoer per schip niet
voortvloeien uit de toepassing van een tarief, wordt
rekening gehouden met het laagste gemiddelde van
deze vervoerkosten, geconstateerd gedurende twee
van de twaalf maanden voorafgaande aan de maand
waarin de prijzen worden vastgesteld.
Artikel 3

In alle gevallen worden de afgeleide interventieprijzen
voor zachte tarwe zo vastgesteld dat er geen discri
minatie bestaat tussen de producenten van de Ge
meenschap, en met name dat zachte tarwe afkomstig
uit het ene gebied niet in een ander gebied beneden
de interventieprijs die daar van toepassing is, kan
worden aangeboden.
Artikel 4

De afgeleide interventieprijzen voor zachte tarwe
worden in geen geval vastgesteld op een boven de
basisinterventieprijs gelegen peil.

De ter uitvoering van artikel 4, lid 5 , sub a ), van
Verordening (EEG ) nr. 2727/75 vast te stellen com
mercialisatiecentra moeten aan één van de volgende
voorwaarden voldoen :

a) zij moeten gelegen zijn in streken met een aan
merkelijke graanproduktie, die in aanzienlijke
mate, doorlopend of incidenteel , de plaatselijke
opnamemogelijkheden te boven gaat ;
b ) er moeten aanzienlijke opslagruimten aanwezig
zijn;

c) zij moeten van bijzonder belang zijn voor de afzet
van de produkten binnen en buiten de Gemeen
schap.
Artikel 8

1 . Van de centra die gelegen zijn in de in artikel 7,
sub a), bedoelde streken mogen slechts die centra
gekozen worden welke aan de volgende voorwaarden
voldoen :

a) er moeten opslagruimten aanwezig zijn met een
dusdanige technische uitrusting dat een voldoende
grote hoeveelheid granen onafgebroken kan wor
den ingeslagen, behandeld en afgeleverd ;
b ) zij moeten gunstig gelegen zijn, wat betreft de
vervoermiddelen, overneming en vooral afzet van
de granen.
2. Van de centra die voldoen aan de in artikel 7,
sub b ) of c), bedoelde voorwaarden mogen slechts
die gekozen worden waarvan de opslagruimten, de
technische uitrusting en de gunstige geografische lig
ging de opslag en vooral de afzet van grote en
homogene partijen graan mogelijk maken.

Artikel 5

Artikel 9

Voor de berekening van de in artikel 4, lid 2, van
Verordening (EEG ) nr. 2727/75 bedoelde interven
tieprijs voor maïs, is de basisinterventieprijs die in
de Gemeenschap in geval van toepassing van ar
tikel 4, lid 1 , van die verordening zou zijn vast
gesteld, gelijk aan de richtprijs voor maïs, vermin
derd met het verschil tussen de richtprijs en de basis
interventieprijs voor gerst die gelden voor het be
treffende verkoopseizoen .

Elk jaar onderzoekt de Raad aan de hand van een
rapport van de Commissie de resultaten van de toe
passing van de in de vorige artikelen bedoelde voor

Artikel 6

De afgeleide interventieprijzen voor zachte tarwe
voor de in artikel 4, lid 5 , sub a), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 bedoelde commercialisatiecentra
worden zo vastgesteld dat zij geen verstoringen kun

nen teweegbrengen in de natuurlijke handelsstromen.

schriften .

Artikel 10

1 . Verordening nr. 131 /67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 tot vaststelling van de voorschriften
voor het berekenen van de afgeleide interventieprijzen
en het aanwijzen van bepaalde commercialisatie
centra in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd
bij de Toetredingsakte (2 ), wordt ingetrokken.
(!) PB nr. 120 van 21 . 6. 1967, blz. 2362/67.
(2) PB nr. L 73 van 27. 3. 1972, blz. 14.
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2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar deze verordening.

Nr. L 281 /33

moeten worden gelezen volgens de concordantietabel
in de bijlage.
Artikel 11

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening,

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

BIJLAGE
Concordantietabel

Verordening nr. 131 /67/EEG

Deze verordening

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9
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VERORDENING (EEG) Nr. 2734/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de standaardkwaliteiten voor bepaalde graansoorten en bepaalde
soorten meel, gries en griesmeel, alsmede van de voorschriften voor de vaststelling van
de drempelprijzen voor deze soorten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat deze doeleinden kunnen worden
bereikt door de drempelprijs voor deze produkten
vast te stellen met inachtneming van de produktie
kosten en een adequate bescherming van de ver
werkende industrie ;

Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
granen ( x), inzonderheid op artikel 5 , lid 5, sub a),

Overwegende dat de produktiekosten kunnen wor
den bepaald door bij de waarde van het graan een
bedrag te voegen voor onder meer de maalkosten en
door vervolgens van het aldus verkregen totale be
drag, naar gelang van het geval, de forfaitair vast

Gezien het voorstel van de Commissie,

gestelde waarde van de bij het malen vrijkomende
bijprodukten van gries, griesmeel of meel van min

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de

dere kwaliteit af te trekken ;

Overwegende dat de drempelprijzen voor haver,
gierst (pluimgierst, trosgierst, millet), sorgho of
doerra, boekweit, kanariezaad, alsmede voor meel,
gries en griesmeel, bedoeld in artikel 1 , sub c), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 moeten overeen
komen met bepaalde standaardkwaliteiten ;

Overwegende dat echter voor de vaststelling van de
drempelprijs voor gries en griesmeel van zachte tarwe
dient te worden uitgegaan van de forfaitair vastge
stelde gemiddelde verhouding welke op de markten
van de Gemeenschap bestaat tussen de prijs van
tarwemeel en de prijzen van deze produkten,

Overwegende dat de standaardkwaliteiten waarvoor
deze prijzen worden vastgesteld zoveel mogelijk die

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

nen overeen te komen met de doorsneekwaliteiten

VASTGESTELD :

van de in de Gemeenschap geoogste granen;
Artikel 1

Overwegende dat definities moeten worden vast
gesteld van de verschillende bestanddelen die geen
basisgranen van onberispelijke kwaliteit zijn, dat een
referentiemethode voor het bepalen van genoemde
bestanddelen moet worden ingevoerd en de prak
tische referentiemethode voor de bepaling van het
vochtgehalte aan de nieuwste technieken dient te
worden aangepast ; dat daartoe met name dezelfde
bepalingen moeten worden vastgesteld als die welke
voorkomen in de bijlagen I en II van Verordening
(EEG) nr. 2731/75 van de Raad van 29 oktober 1975
tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte
tarwe, rogge, gerst, maïs en durum tarwe (2);
Overwegende dat de drempelprijzen voor meel, gries
en griesmeel zodanig moeten worden vastgesteld dat
de richtprijzen voor de basisgranen kunnen worden
bereikt en dat de bescherming van de verwerkende
industrie verzekerd is ;

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) Zie blz. 22 van dit Publikatieblad.

De voor de drempelprijs voor haver bepalende stan
daardkwaliteit wordt als volgt vastgesteld :

a) gezonde haver van handelskwaliteit, overeenko
mende met de doorsneekwaliteit van de in de

Gemeenschap onder normale omstandigheden ge
oogste haver, vrij van levend, voor het graan
schadelijk gedierte, met gezonde reuk en met
een aan deze graansoort eigen kleur ;
b ) vochtgehalte : 16 % ;

c) aandeel van de bestanddelen die geen basisgraan
van onberispelijke kwaliteit zijn : 3 % , waarvan
— aandeel aan graanbijmengsel : 2 % (onder
graanbijmengsel worden verstaan korrels van
andere graansoorten en korrels, aangetast
door voor het graan schadelijk gedierte),
— aandeel aan uitschot : 1 % (als uitschot gel
den : onkruidzaden, bedorven korrels, onzui
verheden, kaf, dode insekten en deeltjes van
insekten);

d) soortelijk gewicht : 49 kilogram per hectoliter.
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Artikel 6

Artikel 2

De standaardkwaliteit die bepalend is voor de drem
pelprijs voor sorgho of doerra komt overeen met
de door de „Official Grain Standards of the United
States" voor USA-Yellow-Grain-Sorghum No 2 vast
gestelde definities, doch met een vochtgehalte van
15 % .

Artikel 3

De standaardkwaliteit die bepalend is voor de drem
pelprijs voor andere gierst (pluimgierst, trosgierst,
enz.) wordt als volgt vastgesteld :
a) gierst (pluimgierst, trosgierst, millet) die overeen
komt met de doorsneekwaliteit van in Argen
tinië geproduceerde millet;
b ) vochtgehalte : 13 % ;

c) aandeel van de bestanddelen die geen basisgraan
van onberispelijke kwaliteit zijn : 17 % , te weten :
— aandeel aan gebroken en ontvliesde korrels :
15 % ,

— aandeel aan uitschot : 2 % (als uitschot gelden :
onkruidzaden, bedorven korrels, onzuiver
heden, kaf, dode insekten en deeltjes van
insekten).
Artikel 4

De standaardkwaliteit die bepalend is voor de drem7
pelprijs voor boekweit komt overeen met de kwali
teit van in de Republiek van Zuid-Afrika geprodu
ceerde boekweit, gradering 2, volgens de in de handel
gebruikelijke definitie.
Artikel S

De standaardkwaliteit die bepalend is voor de drem
pelprijs voor kanariezaad wordt als volgt vastge
steld :
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1 . De standaardkwaliteit die bepalend is voor de
drempelprijs voor tarwemeel wordt als volgt vast
gesteld : tarwemeel met een asgehalte van 550 milli
gram per 100 gram meel en een vochtgehalte van
15,50 % , te noemen tarwemeel van het type 550.
2. De in lid 1 bedoelde drempelprijs wordt berekend
door de som te bepalen van de volgens lid 3 vast
gestelde elementen en van het aldus verkregen bedrag
het volgens lid 4 vastgestelde element af te trekken.
3 . De op te tellen elementen zijn :
a) de waarde van de tot meel verwerkte zachte tar

we, vastgesteld op de grondslag van onderstaande
gegevens :

— de hoeveelheid zachte tarwe forfaitair gesteld
op 1 400 kg voor de produktie van 1 000 ki
logram meel,

— de drempelprijs voor zachte tarwe, waarbij
rekening wordt gehouden met de maandelijkse
verhoging van deze prijs ;
b ) een bedrag aan maalkosten, dat is gesteld op 25
rekeneenheden per ton te verwerken zachte tarwe;
c) een bedrag, bestemd om de verwerkende industrie
te beschermen, dat is vastgesteld op 18,75 reken
eenheden per ton tarwemeel .
4. Het af te trekken element komt overeen met de

waarde van de vrijgekomen bijprodukten, vastgesteld
op grondslag van onderstaande gegevens :
— de hoeveelheid bijprodukten, gesteld op 372 ki
logram per 1 000 kilogram meel, en
— een prijs, die voor de bijprodukten, gezeefd of
ongezeefd, forfaitair is vastgesteld op 85 rekeneen
heden per 1 000 kilogram .

5 . De drempelprijs voor meel van mengkoren is ge
lijk aan die voor tarwemeel .

a) gezond kanariezaad van handelskwaliteit;
Artikel 7

b) vochtgehalte : 16 % ;
c) aandeel van de bestanddelen die geen basisgraan
van onberispelijke kwaliteit zijn : 3 % , te weten :

— aandeel aan graanbij mengsel : 2 % ( onder
graanbijmengsel wordt verstaan korrels van
andere graansorten en korrels, aangetast door
voor het graan schadelijk gedierte),
— aandeel aan uitschot : 1 % (als uitschot gel
den : onkruidzaden, bedorven korrels, onzui
verheden, kaf, dode insekten en deeltjes van
insekten) ;
d) soortelijk gewicht : 70 kilogram per hectoliter.

1 . De standaardkwaliteit die bepalend is voor de
drempelprijs voor roggemeel wordt als volgt vast
gesteld : roggemeel met een asgehalte van 812 milli
gram per 100 gram meel en een vochtgehalte van
15,50 % .

2. De in lid 1 bedoelde drempelprijs wordt berekend
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, leden 3 en
4, waarbij de term zachte tarwe door de term rogge
wordt vervangen. Voor de bijprodukten, gezeefd of
ongezeefd, wordt een forfaitair vastgestelde prijs van
80 rekeneenheden per ton in aanmerking genomen.
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Artikel 8

1 . De standaardkwaliteit die bepalend is voor de
drempelprijs voor gries en griesmeel van zachte tarwe
komt overeen met een produkt met een vochtgehalte
van 15,50 % .

2. De in lid 1 bedoelde drempelprijs is gelijk aan de
drempelprijs voor meel van tarwe, vermeerderd mét
8 %.

Artikel 9

1 . De standaardkwaliteit die bepalend is voor de
drempelprijs voor gries en griesmeel van durum
tarwe, komt overeen met een produkt met een vocht
gehalte van 14,50 % .
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— de prijs van deze produkten, verkregen door
de volgens artikel 6, lid 3 , sub a) en b), vast
gestelde elementen op te tellen en van deze
som het volgens artikel 6, lid 4, vastgestelde
element af te trekken ; het aldus verkregen
bedrag wordt verminderd met 35 % ;
b) de waarde van de bijprodukten, vastgesteld op de
grondslag van onderstaande gegevens :
— de hoeveelheid bijprodukten, gesteld op 357
kilogram voor 1 000 kilogram gries en gries
meel van durum tarwe ;
— de prijs van de bijprodukten van zachte tarwe,
vastgesteld overeenkomstig artikel 6, lid 4,
tweede streepje, en verminderd met 15 % .
Artikel 10

2: De in lid 1 bedoelde drempelprijs wordt berekend
door de som te bepalen van de volgens lid 3 vastge
stelde elementen en van het aldus verkregen bedrag
de volgens lid 4 vastgestelde elementen af te trekken.
3 . De op te tellen elementen zijn :

a) de waarde van de tot gries en griesmeel ver
werkte durum tarwe, vastgesteld op de grondslag
van ' onderstaande gegevens :
— de hoeveelheid durum tarwe, forfaitair gesteld
op 1 550 kg voor 1 000 kg gries en griesmeel,
— de drempelprijs voor durum tarwe, waarbij
rekening wordt gehouden met de eventuele
maandelijkse verhoging van deze prijs ;
b) de in artikel 6, lid 3 , sub b) en c), vermelde ele
menten, waarbij de termen „zachte tarwe" en
„tarwemeel" worden vervangen door de termen
„durum tarwe", respectievelijk „gries en gries

Voor de toepassing van deze verordening
a) worden de bestanddelen die geen basisgraan van
onberispelijke kwaliteit zijn, gedefinieerd in bijlage
I, deel A, behoudens andersluidende definities in
deze verordening, en vastgesteld volgens de refe
rentiemethode van bijlage I, deel B ;
b) wordt het vochtgehalte vastgesteld volgens de in
bijlage II voorgeschreven methode.
Artikel 11

1 . Verordening (EEG) nr. 1397/69 van de Raad van
17 juli 1969 tot vaststelling van de standaardkwaliteit
voor bepaalde graansoorten en bepaalde soorten meel,
gries en griesmeel, alsmede van de voorschriften voor
de vaststelling van de drempelprijzen voor deze soor
ten ( x), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1172/75 (2), wordt ingetrokken.

meel van durum tarwe".

4. De af te trekken elementen zijn :

a) de waarde van de tussenprodukten, vastgesteld
op grondslag van onderstaande gegevens :
— een hoeveelheid tussenprodukten, gesteld op
162 kilogram voor 1 000 kilogram gries en
griesmeel van durum tarwe;

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening, moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975.
Voor de, Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

H PB nr. L 179 van 21 . 7. 1969, blz. 6.
H PB nr. L 117 van 7. 5. 1975, blz. 5.
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BIJLAGE I

A. BESTANDDELEN DIE GEEN BASISGRAAN VAN ONBERISPELIJKE KWALITEIT ZIJN
1 . Gebroken korrels :

Alle korrels waarvan het endosperm gedeeltelijk onbedekt is, worden als gebroken korrels
beschouwd. Door dorsen beschadigde korrels en korrels waarvan de kiem is weggeslagen,
behoren eveneens tot deze categorie.
Deze definitie geldt niet voor maïs.
2 . Graanbijmengsel :

a) Noodrijpe korrels :
Als noodrijpe korrels worden beschouwd de korrels die, na verwijdering van alle andere
in deze bijlage bedoelde bestanddelen van het monster, door zeven met hierna genoemde
spleetbreedte gaan : zachte tarwe 2 mm , rogge 1,8 mm, durum tarwe 1,9 mm, gerst
2,2 mm.

Tot deze categorie behoren ook door vorst aangetaste korrels en alle onrijpe (groene)
korrels.

b) Korrels van andere graansoorten :
Onder „korrels van andere graansoorten" worden verstaan alle graankorrels die niet
behoren tot de soort waarvan het monster getrokken is. In een monster van durum
tarwe worden alle korrels van zachte tarwe boven de 4 % tot „korrels van andere graan
soorten" gerekend.

c) Korrels, aangetast door voor het graan schadelijk gedierte :

Korrels, aangetast door voor het graan schadelijk gedierte zijn die welke aangetaste
plekken vertonen. Hiertoe behoren ook de door wantsen aangetaste korrels.
d) Korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont en gevlekte korrels :

Korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont, zijn korrels waarvan de huid
over de intacte, nog geen tekenen van kieming vertonende kiem, bruin tot bruinzwart
gekleurd is. Bij zachte tarwe worden korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen ver
toont slechts boven de 8 % in aanmerking genomen. Bij durum tarwe worden als ge
vlekte korrels beschouwd de korrels die op andere plaatsen dan op de kiem bruine tot
bruinzwarte vlekken vertonen.
3 . Gekiemde korrels :

Gekiemde korrels zijn die waarbij men met het blote oog duidelijk een kiemwörtel of blad
aanleg ziet. Niettemin dient men bij het beoordelen van het gehalte aan gekiemde korrels
rekening te houden met de aard van het monster. Bij graanrassen met vooruitstekende kiem,
zoals durum tarwe, kan het huidje dat de kiem bedekt, gemakkelijk openbreken wanneer
de graanpartij in beweging is. Zulke korrels gelijken dan erg op gekiemde korrels, doch
mogen niet tot deze categorie worden gerekend. Van gekiemde korrels is alleen sprake
wanneer de kiem duidelijk zichtbare veranderingen heeft ondergaan, waardoor de gekiemde
korrel gemakkelijk van een gewone korrel te onderscheiden is.
4. Uitschot (Schwarzbesatz) :
a) Onkruidzaden.
b) Bedorven korrels :

Onder bedorven korrels worden verstaan korrels die door rotting, aantasting door
schimmels of bacteriën of door andere oorzaken voor menselijke voeding, en wat
voedergranen betreft, voor veevoeding, ongeschikt zijn geworden.
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Door spontane broei beschadigde korrels behoren eveneens tot deze categorie : dit zijn
volledig ontwikkelde korrels waarvan de vruchtwand een grijsbruine tot zwarte kleur
vertoont, terwijl bij doorsnijden het meellichaam een geelgrijze tot bruinzwarte ver
kleuring te zien geeft.
Door tarwegalmuggen aangetaste korrels worden slechts als bedorven korrels beschouwd
wanneer meer dan de helft van het korreloppervlak door een secundaire schimmel
aantasting een verkleuring te zien geeft die varieert van grijs tot zwart. Indien minder
dan de helft van het korreloppervlak is verkleurd, dienen de korrels te worden beschouwd
als korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte.
c ) Onzuiverheden :

Alle bestanddelen van een graanmonster die niet door een zeef met een spleetbreedte
van 3,5 mm gaan (uitgezonderd korrels van andere graansoorten , alsmede bijzonder
dikke korrels van de basisgraansoort) en die welke door spleten van 1 mm gaan, wor
den als onzuiverheden beschouwd .

Tot deze categorie worden eveneens gerekend steentjes, zand, strodeeltjes en andere
onzuiverheden in de monsters, die door een zeef met een spleetbreedte van 3,5 mm gaan,
maar door een zeef met een spleetbreedte van 1 mm worden tegengehouden .
Deze definitie geldt niet voor maïs. Voor deze graansoort moeten tot de onzuiverheden
worden gerekend, alle bestanddelen van een monster die door een zeef met een spleet
breedte van 1 mm gaan, alsmede alle in de vorige alinea genoemde onzuiverheden.
d) Kaf (voor maïs, deeltjes van de kolven).
e) Moederkoren .

f) Door brandschimmel aangetaste korrels .
g) Dode insekten en deeltjes van insekten .
5 . Levend, voor het graan schadelijk gedierte.

B. REFERENTIEMETHODE VOOR HET BEPALEN VAN DE BESTANDDELEN DIE

GEEN BASIS GRAAN VAN ONBERISPELIJKE KWALITEIT ZIJN

1 . Voor zachte tarwe, durum tarwe, rogge en gerst wordt een doorsneemonster van 250 g
gedurende een halve minuut gezeefd met zeven met spleetbreedten van 3,5 mm en van 1 mm.
Ten einde een constante zeefwerking te verzekeren, worden mechanische zeven, bij voor
beeld zeven gemonteerd op een triltafel , aanbevolen.

De bestanddelen die door een zeef met een spleetbreedte van 3,5 mm worden tegengehou
den en die welke door de zeef met een spleetbreedte van 1 mm gaan, worden te zamen
gewogen en worden als onzuiverheden beschouwd . Wanneer zich bij de bestanddelen die
door de zeef met een spleetbreedte van 3,5 mm worden tegengehouden, korrels van „andere
graansoorten" of bijzonder dikke korrels van de basisgraansoort bevinden , worden deze
bestanddelen weer toegevoegd aan het gezeefde monster. In de doorval van de zeef met
een spleetbreedte van 1 mm moet worden nagegaan of zich daarin levend, voor het graan
schadelijk gedierte bevindt .

Uit het gezeefde monster wordt met behulp van een monsterverdeler een monster van 50
h 100 gram afgesplitst. Dit deelmonster moet worden gewogen .
Dit deelmonster wordt vervolgens met behulp van een pincet of een hoornen spatel uit
gespreid op een tafel , waarna de gebroken korrels, de korrels van andere graansoorten,
de gekiemde korrels, de korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte, de door
vorst beschadigde korrels, de korrels met kleurafwijkingen aan de kiem, de gevlekte korrels,
de onkruidzaden, het moederkoren , de bedorven korrels, de door brandschimmel aange
taste korrels, het kaf en het levend, voor het graan schadelijk gedierte en de dode insekten
worden uitgezocht .
Indien het deelmonster korrels bevat die zich nog in de kafjes bevinden , worden zij met de
hand hiervan ontdaan ; de aldus verkregen kafjes worden tot de categorie kaf gerekend.
Steentjes , zand en strodeeltjes worden als onzuiverheden beschouwd .

Het deelmonster wordt gedurende een halve minuut gezeefd met een zeef met een spleet
breedte van 2 mm voor zachte tarwe, 1,8 mm voor rogge, 1,9 mm voor durum tarwe en
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2,2 mm voor gerst. De bestanddelen die door deze zeef gaan, worden als noodrijpe korrels
beschouwd. Door vorst aangetaste korrels en onrijpe groene korrels worden tot de cate
gorie „noodrijpe korrels " gerekend .
2. Voor maïs wordt een doorsneemonster van 500 gram gedurende een halve minuut in een
zeef met een spleetbreedte van 1 mm geschud. Geconstateerd wordt of er zich levend, voor
het graan schadelijk gedierte en dode insekten in bevinden.
Uit de bestanddelen die door de zeef met een spleetbreedte van 1 mm worden tegengehou
den , worden steentjes , zand , strodeeltjes en andere onzuiverheden uitgezocht met behulp
van een pincet of een hoornen spatel.

De aldus uitgezochte onzuiverheden worden bij de bestanddelen gevoegd die door de zeef
met een spleetbreedte van 1 mm zijn gegaan, en te zamen gewogen .
Met een monsterverdeler wordt uit het gezeefde monster een monster van 100 a 200 gram
afgesplitst. Dit deelmonster wordt gewogen en vervolgens in een dunne laag op een tafel
uitgespreid. Met een pincet of een hoornen spatel worden de deeltjes van andere graan
soorten, de korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte, de door vorst be
schadigde korrels, de gekiemde korrels, onkruidzaden, de bedorven korrels, het kaf en
het levend , voor het graan schadelijk gedierte en de dode insekten uitgezocht.
Daarna wordt dit deelmonster gezeefd met een zeef met ronde gaten van 4,5 mm diameter.
De bestanddelen die door deze zeef gaan worden als gebroken korrels beschouwd.

3 . De categorieën bestanddelen die geen basisgraan van onberispelijke kwaliteit zijn en die
worden bepaald volgens de sub 1 en 2 bedoelde methoden, voor welke categorieën de
percentages in de artikelen 1 tot en met 5 zijn vermeld, worden zo zorgvuldig mogelijk
tot op 0,01 gram nauwkeurig gewogen en daarna in procenten van het doorsneemonster
berekend . De gegevens in het analyserapport worden tot op 0,1% nauwkeurig vermeld.
Geconstateerd wordt of zich in het monster levend, voor het graan schadelijk gedierte be
vindt.

In beginsel moeten twee analyses per monster worden verricht. Ten aanzien van het totaal
van de bovengenoemde bestanddelen mogen zij niet meer dan 10 % verschillen.
4. Voor de sub 1 , 2 en 3 omschreven methoden worden de volgende toestellen gebruikt :
a) monsterverdeler, bij voorbeeld conische verdeler of spleetverdeler ;

b) precisieweegschaal en technische balans ;
c) zeven met een spleetbreedte van 1 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,2 mm en 3,5 mm
en zeven met ronde gaten van 4,5 mm diameter. De zeven worden eventueel op een
triltafel gemonteerd.
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BIJLAGE II

PRAKTISCHE ONDERZOEKMETHODE TER BEPALING VAN HET VOCHTGEHALTE

1 . Uitgangspunt :

Het produkt wordt bij een temperatuur van 130 k 133 °C bij normale druk gedroogd en wel
gedurende een naar gelang van de grootte van de deeltjes empirisch vastgestelde tijdsduur.
2. Toepassing :

Deze droogmethode geldt voor korrels die gemalen zijn tot deeltjes waarvan ten minste 50 %

door een zeef met ronde gaten van 0,5 mm gaat en niet meer dan 10 % achterblijft op de zeef
met ronde gaten van 1 mm. De methode geldt eveneens voor meel .
3 . Toestellen :

Precisieweegschaal .

Molen vervaardigd van materiaal dat geen vocht opneemt en die gemakkelijk kan worden
gereinigd, een snelle en gelijkmatige vermaling mogelijk maakt zonder aanmerkelijke warmte
ontwikkeling, het contact met de buitenlucht zoveel mogelijk uitsluit en beantwoordt aan de
sub 2 gestelde eisen (bij voorbeeld een uitneembare schijvenmolen).
Weegdoosjes van corrosievrij metaal of van glas, voorzien van een vlakgeslepen deksel ; de

nuttige oppervlakte moet een verdeling van het monster mogelijk maken tot 0,3 gram per
cm2.

Elektrisch verwarmde isothermische droogstof die op een temperatuur tussen 130 °C en
133 °C O is afgesteld en een voldoende ventilatie bezit (2).
Exsiccator met een dikke, geperforeerde metalen of eventueel porseleinen plaat die met kobalt
chloride doortrokken silicagel of een ander doeltreffend droogmiddel bevat.
4. Werkwijze :
a) Droging :

Men weegt ten minste 5 gram van de vermalen hoeveelheid in het weegdoosje waarvan
het gewicht van tevoren nauwkeurig is bepaald Men plaatst het doosje in een droogstoof
die op een temperatuur van 130 °C is gebracht.
Om een te grote temperatuurdaling in de droogstoof te vermijden, wordt het doosje zo snel
mogelijk daarin geplaatst. Men laat drogen gedurende 2 uur, te rekenen vanaf het tijdstip
waarop de temperatuur in de droogstoof opnieuw 130 °C heeft bereikt. Men neemt het
doosje daarna uit de droogstoof, sluit het doosje snel wederom met het deksel af, laat het
gedurende 30 tot 45 minuten in een exsiccator afkoelen, waarna men het weegt (de weging
dient tot op 1 mg nauwkeurig te worden verricht).
b) Voordroging :

Korrels met een vochtgehalte van meer dan 17% worden als volgt voorgedroogd :
Men weegt 50 gram niet vermalen korrels in een daartoe geschikte recipiënt (bij voorbeeld
een aluminiumplaat van 20 X 12 cm met opstaande rand van 0,5 cm) en laat ze gedurende
7 tot 10 minuten in een droogstoof op een temperatuur van 130 °C drogen ; daarna neemt
men de korrels uit de droogstoof, laat ze gedurende 2 uur in de atmosfeer van het labora
torium afkoelen, waarna men ze weegt (de weging dient tot op 10 mg nauwkeurig te wor
den verricht). Gedeeltelijk gedroogde korrels worden vermalen, waarna het gehalte aan
vochtresten op de sub a) aangegeven wijze wordt bepaald.

(x) Temperatuur van de lucht binnen in de droogstoof.
(*) De droogstoof moet een zodanige warmtecapaciteit bezitten dat, wanneer de stoof op een temperatuur van 131 °C. is
afgesteld, deze temperatuur weer kan worden bereikt binnen 45 minuten nadat het maximale aantal gelijktijdig te
drogen monsters in de stoof is geplaatst. De ventilatie moet zodanig zijn dat, wanneer alle monsters van zachte tarwe
die in de stoof kunnen worden geplaatst, twee uren lang gelijktijdig worden gedroogd, de resultaten minder dan 0,15 %
afwijken van de resultaten die na vier uur droging zijn verkregen .
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5 . Wijze van berekening en formules :

E
M
M'
m

=
=
==
=

het oorspronkelijke gewicht in gram van het monster ;
het gewicht in gram van het monster na conditionering ;
het gewicht in gram van het monster na vermaling ;
het gewicht in gram van het droge monster.

Het vochtgehalte, in procenten van het produkt als zodanig, is gelijk aan :

— zonder voorafgaande conditionering (E — m) X

100
E

— met voorafgaande conditionering
r (M' — m) M

1

M-

1

+ E - MJ X

M m

100
E

= 100

1 —

E M'

Er worden ten minste twee proeven genomen.
6. Graad van nauwkeurigheid bij de bepaling :

Tussen twee op een zelfde monster verrichte vochtgehaltebepalingen mag het verschil niet
meer bedragen dan ^ 0,1 % vocht.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2735/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1975/1976, van de uniforme interventie
prijzen voor gerst, rogge, durum tarwe en maïs, van de voornaamste commercialisatie
centra voor zachte tarwe en van de voor deze centra geldende afgeleide interventieprijzen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

52, lid 2, sub a ), van de Toetredingsakte moeten
worden aangepast aan de gemeenschappelijke prijzen ;

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

Overwegende dat, gezien de tijdens het laatste ver
koopseizoen opgedane ervaring, de afleiding van de
interventieprijzen geen enkele wijziging behoeft ; dat
derhalve de in de bijlagen A en B van Verordening
(EEG ) nr. 1128/74 (4) voor het verkoopseizoen 1974/
1975 voor zachte tarwe vastgestelde voornaamste
commercialisatiecentra niet behoeven te worden ge
wijzigd, maar dat de interventieprijzen voor deze
centra aan de hand van de prijsverhogingen waartoe
is besloten, dienen te worden gewijzigd, rekening
houdend met de verhogingen die zijn toegepast
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2518/74 van

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Ge
meenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (*), inzonderheid op artikel 52, lid 3 ,
eerste alinea, van de daaraan gehechte Akte,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
granen (2), inzonderheid op artikel 4, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat krachtens artikel 4, lid 2, van Ver

ordening (EEG) nr. 2727/75 respectievelijk voor
gerst, rogge, durum tarwe en maïs slechts één inter
ventieprijs behoeft te worden vastgesteld; dat deze
prijzen zullen gelden voor alle later voor elk van
deze graansoorten aan te wijzen commercialisatie

de Commissie van 4 oktober 1974 tot vaststelling

van de maatregelen die moeten worden getroffen in
verband met de algemene verhoging van het prijspeil
in de landbouwsector per 7 oktober 1974 (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

centra ;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
2733 /75

van de Raad van 29 oktober 1975 tot

vaststelling van de voorschriften voor het bereke
nen van de afgeleide interventieprijzen voor zachte
tarwe en het aanwijzen van bepaalde commercialisa
tiecentra in de sector granen (3), voor de commer
pialisatiecentra met een zekere regionale betekenis de
afgeleide interventieprijzen moeten worden vastge
steld op grond van de basisinterventieprijzen, waar
bij rekening wordt gehouden met de natuurlijke
prijsvorming op de markt en met de vervoerkosten ;

Overwegende dat in elke nieuwe Lid-Staat de graan
prijzen voor het verkoopseizoen 1975/ 1976 die op
grond van en tegelijkertijd met de gemeenschappe
lijke prijzen zijn vastgesteld, overeenkomstig artikel
(!) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(3) Zie blz. 31 van dit Publikatieblad.

De uniforme interventieprijzen voor granen voor het
verkoopseizoen 1975/ 1976 worden als volgt vastge
steld :

R E. / l 000 kg

110,96
119,76
190,53
103,43 .

Gerst

Rogge
Durum tarwe

Maïs

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1975 / 1976 worden voor
zachte tarwe
— het commercialisatiecentrum dat voor elke Lid

Staat de laagste interventieprijs heeft, alsmede
deze prijs vastgesteld in bijlage A,
(*) PB nr. L 128 van 10. 5 . 1974, blz. 17.
(5 ) PB nr. L 270 van 5 . 10. 1974, blz. 1 .
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— de

voornaamste

commercialisatiecentra

en

de

daarvoor geldende afgeleide interventieprijs vast
gesteld in bijlage B.

Nr . L 281 /43

zachte tarwe en van de voor deze centra geldende
afgeleide interventieprijzen ( 1 ), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

Artikel 3

1 . Verordening (EEG ) nr. 1171/75 van de Raad van
28 april 1975 houdende vaststelling, voor het ver
koopseizoen 1975/ 1976, van de uniforme interven
tieprijzen voor gerst, rogge, durum tarwe en maïs,

Deze verordening treedt in werking op 1 november

van

1975 .

de

voornaamste

commercialisatiecentra

voor

Artikel 4

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

(») PB nr. L 117 van 7. 5 . 1975 , blz . 1 .
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BIJLAGE A

1.11.75

R.E./l 000 kg
Commercialisatiecentra

Zachte tarwe

R.E./ l 000 kg
Commercialisatiecentra
Zachte tarwe

Compiègne (Clairoix)
Chartres
Rouen

BELGIË

124,24

Luik

La Pallice
Poitiers

DENEMARKEN

116.54

Nakskov
DUITSLAND

Marseille
Toulouse

Tours (Saint-Pierre-des-Corps)
121,00

Aulendorf

Sète

Reggio drCalabria

FRANKRIJK
117,02

Chateauroux

Palermo

Napoli

IERLAND

120,05

Enniscorthy
ITALIË

Ancona
Grosseto

Ferrara

117,95

Udine

Vercelli
Bari

LUXEMBURG

122.55

Mersch

Aalborg
Aarhus

NEDERLAND

125,15

Rotterdam

Korsør

København

VERENIGDKONINKRIJK
94,41

Cambridge

Esbjerg

Kolding
Odense
Ronne

Dublin
Wexford

BIJLAGE B

"Waterford
R.E./l 000 kg
Commercialisatiecentra

Zachte tarwe

Kiel

Hamburg
Bremen
Hannover

Bamberg
Stuttgart
Mannheim

Regensburg
Passau

Antwerpen

123,64
125,15
125,15
124,10
124,10
124,46
125,93
121,73
121,73
124,61

Cork
Limerick

Avonmouth

Liverpool
Glasgow
Belfast
Aberdeen

Leith
Newcastle
Huil

King's Lynn
Tilbury
Southampton

121,32
117,45
121,96
121,96
117,45
125,93
120,00
117,29
124,84
125,93
125,93
125,93
121,59
122,79
120,11
118,31
125,20
116,54
118,36
118,36
116,54
116,54
118,36
118,36
116,54
121,43
121,43
121,43
121,43
121,43
99,31
99,31
99,31
99,31
97,99
97,99
97,99
97,99
97,99
98,53
97,99

Nr. L 281 /45
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VERORDENING (EEG) Nr. 2736/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de prijzen voor granen,
meel van tarwe of van rogge en gries en griesmeel van tarwe voor het verkoopseizoen
1975/1976

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tikel 1 , sub a), b ) en c), van Verordening (EEG) nr.
2727/75 vermelde produkten.

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

Artikel 2

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een ge
meenschappelijke ordening der markten in de sector
granen (x), inzonderheid op artikel 6, lid 2,

De maandelijkse verhogingen die moeten worden
toegepast op de in de eerste maand van het ver
koopseizoen geldende richtprijs, drempelprijs en
interventieprijs voor zachte tarwe, rogge, gerst, maïs
en durum tarwe zijn de volgende :
(R.E./1 000 kg)

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij de vaststelling van het aantal
en het bedrag van de maandelijkse verhogingen, als
mede van de eerste maand waarin deze van toepas
sing zullen zijn, rekening dient te worden gehouden
met de opslag- en rentekosten voor de opslag van
graan in de Gemeenschap enerzijds en met het feit
dat de graanvoorraden afgezet moeten worden over
eenkomstig de marktbehoeften anderzijds ;
Overwegende dat, gezien deze eisen, de maande
lijkse verhogingen voor alle granen op 1 september
dienen in te gaan ; dat het dienstig is voor alle
graansoorten dezelfde maandelijkse verhogingen vast
te stellen, behalve voor durum tarwe waarvoor deze
verhogingen in verband met de hogere financierings
kosten op een hoger bedrag moeten worden bepaald;

Overwegende dat de maandelijkse verhogingen van
de drempelprijzen van de voedergranen waarvoor
geen prijs per seizoen wordt vastgesteld, op hetzelfde
peil en voor dezelfde periode moeten worden vast
gesteld als voor de andere granen, met uitzondering
van durum tarwe, ten einde voor het hele verkoop

seizoen de vastgestelde verhouding met deze graan
soorten te handhaven,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Zachte tatwe,
Periode

rogge, gerst
en maïs

augustus 1975

—

september

Durum tarwe

—

mei

1,40
2,80
4,20
5,60
7,00
8,40
9,80
11,20
12,60

3,00
4,50
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
13,50

juni
juli

( 14,00)
( 14,00)

( 15,00)
( 15,00)

oktober
november
december

januari 1976
februari
maart

april

1,50

De tussen haakjes vermelde maandelijkse verhogin
gen worden niet op de interventieprijs toegepast.
Artikel 3

De maandelijkse verhogingen die moeten worden
toegepast op de in de eerste maand van het ver
koopseizoen geldende drempelprijs voor mengkoren,
haver, boekweit, kanariezaad, gierst (pluimgierst, tros
gierst) en sorgho zijn dezelfde als die welke moeten
worden toegepast op andere granen dan durum
tarwe .

Artikel 1
Artikel 4

In deze verordening worden voor het verkoopsei
zoen 1975/1976 de maandelijkse verhogingen vastge
steld die moeten worden toegepast op de richtprijs,
de drempelprijs en de interventieprijs voor de in ar
( 1 ) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

De maandelijkse verhogingen die moeten worden
toegepast op de in de eerste maand van het ver
koopseizoen geldende drempelprijzen voor meel van
tarwe, van mengkoren en van rogge, alsmede voor
gries en griesmeel van tarwe (zachte tarwe of durum
tarwe) zijn :
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Artikel 5

Meel van
tarwe

Periode

en

van

mengkoren ,
gries en
griesmeel
van zachte
tarwe ,

Gries en

griesmeel van
durum tarwe

roggemeel

augustus 1975
september

2,10

oktober

4,20

2,30
4,60

6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00
21,00

6,90
9,20
11,50
13,80
16,10
18,40
20,70
23,00
23,00

—

november

december

januari 1976
februari
maart

april
mei

juni
juli

—

1 . Verordening (EEG ) nr. 982/75 van de Raad van
14 april 1975 houdende vaststelling van de maande
lijkse verhogingen van de prijzen voor granen, meel
van tarwe of van rogge en gries en griesmeel van
tarwe voor het verkoopseizoen 1975/1976 (1 ), wordt
ingetrokken .

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

H PB nr. L 95 van 17. 4. 1975 , blz. 4.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2737/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de overdracht aan en de verkoop door het Italiaanse interventiebureau van
zachte tarwe in het bezit van het Duitse, Franse en Belgische interventiebureau

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

bureau opdat deze zachte tarwe op de markt kan
worden gebracht in gebieden waar de voorziening
niet toereikend meer is ; dat het Duitse, Franse en
Belgische interventiebureau nog bepaalde hoeveel
heden tarwe in hun bezit hebben ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
granen ( x ), inzonderheid op artikel 7, lid 4,

Overwegende dat het dienstig is een aantal nadere
regels vast te stellen betreffende de overneming van
de produkten en de overdracht van de verantwoor
delijkheid hiervoor;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad
van 21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (2 ), laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1566/72 (3), in
zonderheid op artikel 3 , lid 2,

Overwegende dat, om te voorkomen dat één van de
betrokken interventiebureaus in korte tijd vrijwel alle

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2738/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de al
gemene interventievoorschriften in de sector gra
nen (4 ), inzonderheid op artikel 4,
Overwegende dat zich in een aantal gebieden in
Italië momenteel ernstige moeilijkheden voordoen op
het gebied van de tarwevoorziening van de bevol
king; dat een eerste maatregel om aan deze situatie
het hoofd te bieden is getroffen bij Verordening
(EEG) nr. 1984/73 van de Raad van 19 juli 1973 tot
vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de
verkoop van zachte tarwe die zich in het bezit van
het Italiaanse interventiebureau bevindt (5), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2103/73 (6), waarbij mach
tiging is verleend tot onderhandse verkoop van alle
zachte tarwe in het bezit van het Italiaanse inter

ventiebureau ; dat de daardoor op de Italiaanse markt
gebrachte hoeveelheden tarwe ontoereikend blijken
voor het herstel van een normale voorzieningssitua
tie ; dat het daartoe nodig blijkt een deel van de nog
bij de interventiebureaus van een aantal andere Lid
Staten aanwezige hoeveelheden zachte tarwe ter be
schikking te stellen van het Italiaanse interventie

(*)
(2)
(3)
(4)
(5)
(•)

Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13 .
PB nr. L 167 van 25 . 7. 1972, blz. 5 .
Zie blz. 49 van dit Publikatieblad.
PB nr. L 201 van 21. 7. 1973, blz. 43.
PB nr. L 214 van 2. 8. 1973, blz. 1 .

hoeveelheden zachte tarwe waarover

het

beschikt

dient af te staan, vastgesteld moet worden dat de
overneming door het Italiaanse interventiebureau bij
elk van de andere interventiebureaus dient te ge
schieden in verhouding tot de hoeveelheden die deze
bureaus te zijner beschikking stellen;
Overwegende dat het dienstig is de voorschriften
vast te stdlen betreffende de boeking van deze actie
overeenkomstig de voorzieningen getroffen bij Ver
ordening (EEG) nr. 787/69 van de Raad van 22 april
1969 betreffende de financiering van de interventie
uitgaven op de interne markt in de sectoren granen
en rijst (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2092/70 (8);

Overwegende dat deze maatregelen met zich mede
brengen dat het Europees Oriëntatie- en Garantie
fonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, de ver
voerkosten voor zijn rekening neemt; dat het voorts
vanzelfsprekend is dat de communautaire regelingen
op monetair gebied niet van toepassing zijn op deze
actie ;

Overwegende dat het voor de verkoop van de zachte
tarwe op de Italiaanse markt door het Italiaanse
interventiebureau dienstig blijkt af te wijken van de
bepalingen inzake de verkoop van graan in het bezit
van de interventiebureaus en wel door vaststelling
van soortgelijke bijzondere voorwaarden voor de ver
koop als zijn vastgesteld in Verordening (EEG)
nr. 1984/73 ,

(7) PB nr. L 105 van 2. 5 . 1969, blz. 4.
(8) PB nr. L 232 van 21. 10. 1970, blz. 3.
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Artikel 6

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Tot en met 30 september 1973 houden het Duitse,
Franse en Belgische interventiebureau respectievelijk
150 000, 47 000 en 3 000 ton zachte tarwe ter be
schikking van het Italiaanse interventiebureau dat
deze hoeveelheden op de voorwaarden omschreven
in de artikelen 2 tot en met 5 in ontvangst kan
nemen .

Artikel 2

Het Italiaanse interventiebureau neemt de produkten
in ontvangst op de plaats van opslag en neemt er
vanaf dat tijdstip de verantwoordelijkheid voor over.
Artikel 3

Het Italiaanse interventiebureau spreidt de hoeveel
heden die van elk van de in artikel 1 vermelde inter

ventiebureaus worden overgenomen voor zover moge
lijk in verhouding tot de door elk van deze bureaus
te zijner beschikking gestelde hoeveelheden.

De bedoelde verhouding moet in elk geval op 30 sep
tember 1973 bereikt zijn.
Artikel 4

1 . Het Duitse, Franse en Belgische interventiebureau
boeken de op grond van artikel 1 afgestane hoeveel
heden zachte tarwe tegen nulwaarde af op de reke
ning bedoeld in artikel 3 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 787/69

2. Het Italiaanse interventiebureau boekt het graan
dat het overeenkomstig artikel 1 in ontvangst heeft
genomen tegen nulwaarde bij op de in lid 1 vermelde
rekening.
Artikel 5

1 . In afwijking van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 2738/75 wordt de Italiaanse Republiek gemach
tigd de overgenomen produkten op de in het onder
havige artikel omschreven voorwaarden onderhands
te verkopen.
2. De Italiaanse Republiek treft de nodige maat
regelen om te waarborgen dat de overeenkomstig deze
verordening verkochte tarwe uitsluitend wordt ge
bruikt voor de vervaardiging van levensmiddelen voor
de voorziening van de bevolking.
3 . Artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 376/70 van
de Commissie van 27 februari 1970 tot vaststelling

van de regeling voor de verkoop van granen door de
interventiebureaus ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG) nr. 129/73 (2 ) betreffende de kennis
geving aan de Commissie, is van toepassing.
4. Ten aanzien van de prijs waartegen het produkt
door het interventiebureau wordt verkocht, geldt ar
tikel 3 , lid 2, sub a) en b), van Verordening (EEG)
nr. 376/70 .

Indien evenwel het verkochte graan moet worden
geleverd op een andere plaats dan de plaats van
opslag, moet de verkoopprijs overeenkomen met de
marktprijs van de plaats waar het produkt is opge
slagen, verhoogd met de kosten voor het vervoer tot
de plaats van levering.
Artikel 7

1 . Verordening (EEG) nr. 2104/73 van de Raad van
1 augustus 1973 betreffende de overdracht aan en
de verkoop door het Italiaanse interventiebureau van
zachte tarwe in het bezit van het Duitse, Franse en
Belgische interventiebureau (3), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

De vervoerkosten voor de hoeveelheden zachte tarwe

Artikel 8

bedoeld in artikel 1 worden geboekt op de rekening
bedoeld in artikel 3, lid 1 , van Verordening (EEG)

Deze verordening treedt in werking op 1 november

nr. 787/69 .

1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. L 47 van 28. 2. 1970, blz. 49.
(2) PB nr. L 17 van 20. 1. 1973, blz. 17.
(3) PB nr. L 214 van 2. 8. 1973, blz. 2.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2738/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de algemene interventievoorschriften in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector gra
nen ('), inzonderheid op artikel 7, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Artikel 1

1 . Elke aanbieding voor interventie ingevolge arti
kel 7 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
moet aan een interventiebureau worden gedaan voor
een commercialisatiecentrum, gekozen uit de drie
centra welke het dichtst gelegen zijn bij de plaats
waar het graan zich op het ogenblik van de aan
bieding bevindt.
2. Onder

Overwegende dat de totstandbrenging van een ge
meenschappelijke markt in de sector granen de toe
passing van communautaire interventiemaatregelen
noodzakelijk maakt ;

dichtstbijgelegen

worden verstaan die centra

commercialisatiecentra
waarvoor

interventie

prijzen zijn vastgesteld en waarheen het graan tegen
de laagste kosten kan worden vervoerd. Deze ver
voerkosten

worden

door

het

interventiebureau

bepaald.

Overwegende dat het voor de tenuitvoerlegging van
de communautaire interventiemaatregelen vereist is
dat bij de overneming door de interventiebureaus
rekening wordt gehouden met de regionalisatie van
de prijzen bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2733 /75
van de Raad van 29 oktober 1975 tot vaststelling
van de voorschriften voor het berekenen van de af

geleide interventieprijzen voor zachte tarwe en het
aanwijzen van bepaalde commercialisatiecentra in de
sector granen (2); dat hiertoe de aan de verkoper te
betalen prijs de voor een gegeven commercialisatie
centrum geldende interventieprijs moet zijn, eventueel
verminderd met de vervoerkosten ;

Artikel 2

1 . De interventiebureaus wijzen de plaats aan waar
het graan wordt overgenomen.
2. Indien het interventiebureau het graan overneemt
op een andere plaats dan het door de verkoper aan
gewezen commercialisatiecentrum, is de te betalen
prijs gelijk aan de interventieprijs die geldt voor het
door de verkoper aangewezen commercialisatiecen
trum, verminderd met de laagste kosten van vervoer
van de plaats waar het graan zich op het ogenblik
van de aanbieding bevindt naar dit commercialisatie
centrum . Deze kosten worden door het interventie

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
interventieregeling zo eenvoudig en doeltreffend mo
gelijk moeten zijn ; dat derhalve het aantal commer
cialisatiecentra waarvoor een aanbieding vanuit een
bepaalde plaats gedaan kan worden, dient te worden
beperkt;
Overwegende dat de graanvoorraden door de inter
ventiebureaus moeten worden verkocht zonder dis

criminatie tussen de kopers van de Gemeenschap en
tegen prijzen die de normale prijsontwikkeling op
de markt van de Gemeenschap niet kunnen belem

bureau bepaald.
3 . Indien het interventiebureau het graan op een
andere plaats overneemt dan het door de verkoper
aangewezen commercialisatiecentrum en die plaats
niet de plaats is waar het graan zich op het ogenblik
van de aanbieding bevindt, worden de kosten van
vervoer van de plaats waar het graan zich bevindt
naar die waar het wordt overgenomen door het
interventiebureau gedragen. In dat geval wordt de
aan de verkoper te betalen prijs bepaald overeen
komstig lid 2.

meren ; dat dit doel bereikt kan worden door ver
Artikel 3

koop bij inschrijving;
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) Zie blz. 31 van dit Publikatieblad.

1 . Het te koop aanbieden van de graanvoorraden
door het interventiebureau geschiedt door middel van
inschrijving

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 281 /50

a) voor het weer op de markt brengen van de voor
raden , op vóór het begin van het verkoopseizoen
vastgestelde prijscondities waardoor een verslech
tering van de marktsituatie kan worden voorko
men ; deze prijscondities mogen echter bij ver
storing van de werking van de gemeenschappelijke
marktordening in de loop van het verkoopsei
zoen worden gewijzigd ;
b) voor de uitvoer, op basis van prijscondities die
voor elk geval volgens de ontwikkeling en de
behoeften van de markt dienen te worden vast

gesteld.
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Artikel 4

Indien bijzondere situaties dit noodzakelijk maken,
kan de Raad, op voorstel van de Commissie, en met
gekwalificeerde meerderheid, andere verkoopproce
dures dan die van artikel 3 vaststellen .

Artikel S

1 . Verordening nr. 132/67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 tot vaststelling van de algemene inter
ventievoorschriften in de sector granen (!), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1938/70 ( 2 ), wordt inge
trokken .

2. De inschrijvingsvoorwaarden moeten de betrok

kenen gelijke toegang en behandeling waarborgen,
ongeacht de plaats van hun vestiging in de Gemeen
schap.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen

3 . Wanneer de gedane inschrijvingen niet schijnen
overeen te stemmen met de werkelijke afzetmogelijk
heden op de markt, wordt de inschrijving geannu

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 november

leerd.

1975 .

naar de onderhavige verordening.

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

l1) PB nr. 120 van 21 . 6. 1967, blz. 2364/67.
(2) PB nr. L 215 van 30. 9. 1970, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2739/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende algemene voorschriften voor de denaturering van zachte tarwe en van voor
de broodbakkerij geschikte rogge

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke Ordening der markten in de sector granen (*),
inzonderheid op artikel 7, lid 4, en artikel 16, lid 5 ;

een wijziging over te gaan, wanneer het markteven
wicht om de boven aangegeven redenen in gevaar
gebracht kan worden ;
Overwegende dat de door de interventiebureaus uit
gevoerde danaturering een middel kan zijn om granen
die door interventiebureaus zijn overgenomen, op
gunstige voorwaarden op de markt te brengen ; dat
de door deze bureaus gedenatureerde granen derhalve
dienen te voldoen aan dezelfde minimum kwaliteits

eisen als de granen waarvoor een denatureringspremie
wordt toegekend ;

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat gedenatureerde tarwe en rogge zo
danige kenmerken hebben, dat deze voor bepaalde
doeleinden gerst of maïs kunnen vervangen ; dat er
derhalve op dient te worden toegezien, dat de dena
turering geen verstoringen op de markt van deze
laatste twee graansoorten veroorzaakt;

Overwegende dat de denatureringsmethoden voldoende
doeltreffend moeten zijn, opdat het gedenatureerde
graan, als zodanig of in de vorm van verwerkt pro
dukt, niet meer voor menselijke consumptie op de
markt kan worden gebracht; dat te dien einde de
technische middelen dienen te worden voorgeschre
ven, die in dit opzicht een minimum aan garantie
bieden en dient te worden bepaald dat de door de
Lid-Staten werkelijk gebruikte middelen in geen ge
val mogen leiden tot een geringere graad van
denaturering;

Overwegende dat, aangezien gedenatureerde zachte
tarwe en gerst onderling vervangbaar zijn, bij de
vaststelling van de restitutie voor gedenatureerde
zachte tarwe dient te worden uitgegaan van de voor
gerst toegekende restitutie ;

Overwegende dat in verband met het beoogde doel,
denaturering slechts te rechtsvaardigen is voor brood
graan dat aan minimum kwaliteitseisen voldoet; dat
voorts de met de denaturering en de controle hierop
gemoeide kosten slechts te rechtvaardigen zijn voor
een bepaalde minimumhoeveelheid granen ;

Overwegende dat, wanneer Italië van de bij artikel 23
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 geboden mogelijk
heden gebruik maakt, het met vermindering van de
heffing in dit land gebrachte voedergranen zich ten
opzichte van gedenatureerde zachte tarwe die dit
voedergraan kan vervangen, in een bevoorrechte po

Overwegende dat de gegevens op grond waarvan de
premie wordt vastgesteld in de loop van het ver
koopseizoen sterk kunnen variëren, hetgeen de be
langstelling van het bedrijfsleven om tot denature
ring over te gaan kan doen dalen of stijgen en daar
door het evenwicht op de markt in gevaar kan
brengen, met name wanneer de situatie op de graan
markt de interventiebureaus aanleiding kan geven
omvangrijke aankopen te doen ; dat derhalve niette
genstaande de noodzaak, het bedrag van de premie
vóór het begin van het verkoopseizoen bekend te
maken, de mogelijkheid moet worden geschapen tot

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

sitie verkeert; dat de communautaire voorschrif

ten doel hebben gedenatureerde zachte tarwe op de
interne markt ten opzichte van gerst in een concurre
rende positie te brengen ; dat het derhalve dienstig is
een subsidieregeling in te voeren, om het markteven
wicht tussen gedenatureerde zachte tarwe en andere
voedergranen te herstellen ;
Overwegende dat het om dit doel te verwezenlijken
gewenst is om, evenals dit voor voedergranen het
geval is, voor de Lid-Staat waaruit het graan af
komstig is de mogelijkheid te scheppen om aan de
leverancier op diens verzoek de door Italië voor
leveringen van gedenatureerde zachte tarwe te ver
lenen subsidie uit te keren, waarbij de betrokken Lid
Staat Italië van deze uitkering in kennis dient te
stellen,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

verstoringen op de gerst- en maïsmarkten kunnen

VASTGESTELD :

voortvloeien .

Artikel 6

Artikel 1

In deze verordening worden de algemene voorschriften
vastgelegd inzake de in artikel 7, lid 3 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2727/75 bedoelde denaturering van
zachte tarwe en van voor de broodbakkerij geschikte

Bij uitvoer van gedenatureerde zachte tarwe wordt
de restitutie berekend op basis van de restitutie die
bij uitvoer van gerst wordt toegekend.
Artikel 7

rogge.

Artikel 2

1 . De voor denaturering aangewende middelen moe
ten waarborgen dat de gedenatureerde tarwe en rogge
niet meer voor menselijke consumptie kunnen wor
den gebruikt.
2. Deze middelen moeten minstens een zelfde garan
tie bieden als een nader te bepalen referentiemethode.

Indien Italië gebruik maakt van de bij artikel 23 ,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2727/75 geboden
mogelijkheden, kent het voor leveringen over zee van
gedenatureerde zachte tarwe uit de andere Lid-Staten
een subsidie toe die gelijk is aan de vermindering van
de heffing die bij invoer van gerst over zee wordt
toegepast, tenzij deze subsidie op verzoek van de
leverancier door de Lid-Staat waaruit het graan af
komstig is aan hem is uitgekeerd ; deze Lid-Staat stelt
de Italiaanse Republiek hiervan onverwijld in kennis .
De Italiaanse Republiek houdt de Lid-Staten voort
durend van het bedrag van de subsidie op de hoogte.

Artikel 3
Artikel 8

Het te denatureren graan moet aan nader te bepalen
minimumeisen ten aanzien van kwaliteit en hoeveel
heid voldoen .

Om voor de premie in aanmerking te komen moet de
denaturering plaatsvinden met goedkeuring en onder
controle van het interventiebureau .

Artikel 4

1 . De denatureringspremie voor zachte tarwe, waar
van het bedrag kan verschillen, wordt vóór het begin
van ieder verkoopseizoen vastgesteld voor de duur
van dat seizoen en volgens nader te bepalen regels.

Zij kan echter tijdens het verkoopseizoen worden
gewijzigd, ingeval de communautaire markt voor
granen verstoord dreigt te worden.

2. De premie wordt op aanvraag van belanghebbende
toegekend voor zover de in de artikelen 2, 3 en 8
bedoelde voorschriften in acht worden genomen.
3 . Ook de interventiebureaus kunnen voorraden

granen denatureren, voor zover de in artikel 2 be
doelde voorschriften en de in artikel 3

bedoelde

Artikel 9

1 . Verordening nr. 172/67/EEG van de Raad van
27 juni 1967 houdende algemene regels voor de
denaturering van tarwe en van voor de broodbakkerij
geschikte rogge (1), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2096/68 (2), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening moe
ten worden gelezen volgens de concordantietabel in
de bijlage.

kwaliteitseisen in acht worden genomen.
Artikel 10
Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

De prijs waartegen de interventiebureaus de gedena
tureerde zachte tarwe en rogge verkopen, alsmede
het bedrag van de denatureringspremie, moeten op
een zodanig peil worden vastgesteld dat daaruit geen

(») PB nr. 130 van 28. 6. 1967, blz. 2602/67.
(*) PB nr. L 308 van 23 . 12. 1968, blz. 12.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

BIJLAGE

Concordantietabel

Verordening nr. 172/67/EEG

Deze verordening

Artikel 6 bis

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8
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VERORDENING (EEG) Nr. 2740/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

inzake bijzondere interventiemaatregelen in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector granen ( x ),
inzonderheid op artikel 8 , eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de totstandkoming van een rege
ling van gemeenschappelijke prijzen in de sector
granen de invoering van een uniform communautair
interventiestelsel met zich brengt;

Overwegende dat oogsten die in bepaalde gebieden
van de Gemeenschap aanzienlijk van de gemiddelde
opbrengst in de voorgaande jaren zouden verschillen,
op de markten van deze gebieden tijdelijk kunnen
leiden tot een andere prijsontwikkeling dan in het
overige deel van de Gemeenschap ;
Overwegende dat de interventiebureaus hierdoor ge
noodzaakt kunnen worden in bepaalde gebieden tot
aankoop op grote schaal over te gaan, zonder dat de
ontwikkeling op lange termijn van de markten in de
Gemeenschap zulks vereist ;
Overwegende dat derhalve preventieve maatregelen
dienen te worden genomen, waardoor de handel de
situatie op de markt in deze gebieden voor bepaalde
tijd kan verlichten ;
Overwegende dat in verband met de homogeniteit
waardoor de gemeenschappelijke graanmarkt moet
worden gekenmerkt, dergelijke maatregelen uit een
communautair gezichtspunt moeten worden beoor
deeld en vastgesteld,

Artikel 1

Wanneer de prijsontwikkeling op de markt in een

gebied van de Gemeenschap een dalende of een
flauwe tendens vertoont die, gezien de omvang van
de oogst of van de regionale voorraden en hun geo

grafische ligging, het interventiebureau kan nopen
tot omvangrijke aankopen, kan de betrokken Lid
Staat bij de Commissie een verzoek indienen ertoe
strekkende dat het interventiebureau volgens de pro
cedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr.
2727/75 wordt gemachtigd, bijzondere interventie

maatregelen te nemen overeenkomstig artikel 8 van
die verordening. De beschikking van de Commissie
wordt gegeven binnen de 12 werkdagen volgende op
die van de ontvangst van het verzoek.
De Lid-Staat moet zijn verzoek en de zijns inziens te

nemen maatregelen motiveren, met opgave van de
beoogde toepassingsduur daarvan .
Artikel 2

1 . Verordening nr. 174/67/EEG van de Raad van
Tl juni 1967 betreffende de bijzondere interventie
maatregelen in de sector granen (2), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 445/68 (3), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening, moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(1) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(2) PB nr. 130 van 28. 6. 1967, blz. 2609/67.
(8) PB nr. L 91 van 12. 4. 1968, blz. 3 .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11.75

Nr. L 281 /55

VERORDENING (EEG) Nr. 2741/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de steun voor durum tarwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 2

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

De steun wordt uitbetaald op verzoek van de produ
cent ; het verzoek moet met de nodige bewijsstukken
worden gestaafd.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector granen (*),
inzonderheid op artikel 10,

Iedere Lid-Staat treft de nodige controlemaatregelen
om zich van de gegrondheid van het verzoek te ver
gewissen en fraude te voorkomen.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad dient te bepalen op welke
wijze de in artikel 10 van Verordening (EEG ) nr.
2727/75 bedoelde steun aan de producenten van
durum tarwe wordt verleend ; dat het dienstig is het
beheer van deze steun aan de producerende Lid
staten toe te vertrouwen, omdat deze het best in
staat zijn om voor de uitbetaling van en de controle
op de steun te zorgen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 3

De producerende Lid-Staten stellen de Commissie in
kennis van de ter uitvoering van deze verordening
getroffen maatregelen alsmede, aan het eind van elk
halfjaar, van de hoeveelheden durum tarwe waarvoor
de steun is verleend .
Artikel 4

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening wor
den, zo nodig, vastgesteld volgens de procedure van
artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 .

Artikel 1

Artikel 5

1 . De in artikel 10 van Verordening (EEG) nr.

1 . Verordening nr. 135/67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 betreffende de steun voor durum tarwe
(2 ), wordt ingetrokken.

2727/75 bedoelde steun voor durum tarwe wordt door

de Lid-Staten slechts verleend voor op hun grond
gebied geoogste durum tarwe die voldoet aan de voor
de interventie gestelde minimum kwaliteitseisen.
2. In deze verordening wordt onder durum tarwe
verstaan tarwe van de soort Triticum durum en de

door kruising van verschillende soorten Triticum
durum verkregen hybriden die hetzelfde aantal chro
mosomen als Triticum durum hebben .

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Verwijzingen naar de artikelen van genoemde ver
ordening moeten worden gelezen volgens de concor
dantietabel in de bijlage.

De aldus gedefinieerde durum tarwe moet van barn
steengele tot bruine kleur zijn en het breukvlak moet
een glazig, doorschijnend en hoornachtig uiterlijk

Deze verordening treedt in werking op 1 november

hebben .

1975 .

Artikel 6

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(2) PB nr. 122 van 22. 6. 1967, blz. 2393/67.
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BIJLAGE

Concordantietabel

Verordening nr. 135/67/EEG

Deze verordening

artikel 2

artikel 1

artikel 3

artikel 2

artikel 4

artikel 3

artikel 5

artikel 4
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VERORDENING (EEG) Nr. 2742/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (*),
inzonderheid op artikel 11 , lid 3 ,
Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 668/75 (3), inzonderheid
op artikel 9, lid 2,

borgd voor zover de prijzen van de basisprodukten
op de wereldmarkt lager zijn dan de drempelprijs
voor elk van deze produkten ;
Overwegende dat, wegens het verband tussen de
producentenprijzen van de grondstoffen voor de ver
vaardiging van graanzetmeel en aardappelzetmeel en
wegens het feit dat deze twee produkten onderling
vervangbaar zijn, een evenwichtige verhouding tus
sen de prijzen van deze produkten dient te worden
gehandhaafd en dat daartoe de restitutie in beide
gevallen op hetzelfde niveau moet worden vastge
steld ; dat de aan de producenten van aardappelzet
meel uitgekeerde restitutie echter tot gevolg moet
hebben dat de aardappelproducenten van de Ge
meenschap werkelijk een prijs ontvangen die hun
een redelijk inkomen waarborgt, terwijl voor granen
die door de zetmeelindustrie worden verwerkt de

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat, wegens de bijzondere situatie op
de zetmeelmarkt en met name omdat de industrie in

de zetmeelsector concurrerende prijzen ten opzichte
van de prijzen van de vervangingsprodukten dient
te handhaven, in de Verordeningen (EEG) nr. 2727/75
en nr. 359/67/EEG is bepaald dat een restitutie bij
de produktie wordt verleend, ten einde te bereiken
dat deze industrie haar basisprodukten tegen een
lagere prijs verkrijgt dan uit de toepassing van de
regels van de gemeenschappelijke marktordeningen
voor de betreffende produkten zou voortvloeien ;
Overwegende dat een evaluatie van de situatie die
voortvloeit uit het peil van de gemeenschappelijke
prijzen en uit de concurrentie tussen maïszetmeel,
rijstzetmeel en aardappelzetmeel enerzijds en de che
mische vervangingsprodukten anderzijds aantoont dat
de restitutie bij de produktie voor maïs die door de
zetmeelindustrie wordt gebruikt op 10,00 rekeneen
heden per ton moet worden vastgesteld ; dat een
restitutie bij de produktie van 16,30 rekeneenheden
per ton zachte tarwe en van 12,30 rekeneenheden
per ton breukrijst die voor de vervaardiging van
zetmeel worden gebruikt ertoe strekt het evenwicht
tussen het gebruik van deze produkten en dat van
maïs te waarborgen ; dat evenwel het peil van voor
noemde restituties slechts dient te worden gewaar
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(l) PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
(*) PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975, blz. 18.

marktverhoudingen en de voor die produkten gel
dende gemeenschappelijke marktordeningen een vol
doende waarborg zijn dat de prijs werkelijk op het
niveau van de drempelprijs komt te liggen ; dat der
halve maatregelen moeten worden genomen om te
bereiken dat de aan de producenten van aardappel
zetmeel verleende restitutie uiteindelijk ten goede
komt aan de aardappelproducenten ;
Overwegende dat de restitutie bij de produktie die
wordt verleend voor gries en griesmeel bestemd voor
vervaardiging van glucose door rechtstreekse hydro
lyse op een zodanig niveau moet worden vastgesteld
dat een evenwicht tot stand wordt gebracht tussen
deze glucose en de uit graanzetmeel vervaardigde
glucose ;
Overwegende dat bij aanmerkelijke en aanhoudende
wijzigingen van de wereldmarktprijzen voor maïs,
zachte tarwe en breukrijst, dient te worden worden
bepaald dat deze restituties, voor zover de markt
prijzen hoog blijven, zullen worden beperkt ten einde
te voorkomen dat zich op de markt van de Gemeen
schap verstoringen voordoen en dat de financiële
lasten die voortvloeien uit de restituties bij de pro
duktie te hoog worden ;
Overwegende dat de hierboven omschreven maatre
gelen de markten van derde landen niet mogen ver
storen ; dat derhalve bij een aanzienlijke en aanhou
dende prijsstijging op die markten compenserende
maatregelen moeten worden getroffen die bestaan
in een heffing op de uitgevoerde produkten om zo
doende de aan de fabrikanten van de Gemeenschap
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verleende voordelen tot een redelijk niveau terug te
brengen ;
Overwegende dat, krachtens artikel 57 van de Toetre
dingsakte (1 ), bij het vaststellen van het peil van de
verschillende elementen van de regeling inzake prij
zen en interventies, andere dan de interventieprijzen,
voor zover zulks noodzakelijk is voor de goede wer
king van de communautaire regeling, ten aanzien
van de nieuwe Lid-Staten rekening wordt gehouden
met het prijsverschil dat wordt uitgedrukt door het
compenserende bedrag; dat evenwel voor de toe
passing van deze regel het compenserende bedrag
kan worden verlaagd overeenkomstig het bepaalde

1 . 11 . 75

TITEL II

Restituties bij de produktie voor aardappelzetmeel
Artikel 2

De Lid-Staten verlenen voor - aardappelzetmeel een
restitutie bij de produktie van 10,00 rekeneenheden
per ton, in voorkomend geval verminderd met het
compenserende bedrag „toetreding" voor maïs dat
van toepassing is en vermenigvuldigd met de coëffi
ciënt 1,61 .

in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2757/75 van
Artikel 3

de Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststel

ling van de algemene regels van het stelsel van de
compenserende bedragen „toetreding" in de sector
granen (2), en in artikel 5 van Verordening (EEG )
nr. 243/73 van de Raad van 31 januari 1973 hou
dende vaststelling van de algemene regels van het
stelsel van compenserende bedragen in de sector
rijst, alsmede vaststelling van deze bedragen voor
sommige produkten (3), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG ) nr. 1999/74 (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

1 . De prijs franco fabriek die de producent moet
ontvangen voor de hoeveelheid aardappelen nodig
voor de vervaardiging van een ton zetmeel moet
gelijk zijn aan het bedrag van de in artikel 2 om
schreven restitutie bij de produktie, vermeerderd met
een bedrag van ten minste 162,00 rekeneenheden.
2 . De restitutie bij de produktie wordt berekend op
grond van de in de zetmeelfabriek afgeleverde hoe
veelheden aardappelen, waarbij rekening wordt ge
houden met het zetmeelgehalte hiervan op het ogen
blik van levering.
De restitutie bij de produktie wordt volledig aan de
zetmeelfabrikant uitgekeerd, indien deze het bewijs

TITEL I

levert

Restituties bij de produktie voor graanzetmeel
Artikel 1
1 . De Lid-Staten verlenen voor maïs bestemd voor

— van de hem geleverde hoeveelheden aardappelen
en van het zetmeelgehalte op het ogenblik van
aflevering,

de vervaardiging van zetmeel een restitutie van 10,00
rekeneenheden per ton, in voorkomend geval ver
minderd met het compenserende bedrag „toetreding"
voor maïs dat van toepassing is.

— dat aan de producent een bedrag is betaald dat,
gezien het zetmeelgehalte van de aardappelen,
ten minste gelijk is aan de in lid 1 omschreven

2. De

Indien de door de producent ontvangen prijs lager is
dan het bij het tweede gedachtenstreepje in de tweede
alina bedoelde minimum, wordt de aan de zetmeel
fabrikant uitgekeerde restitutie met het geconsta

Lid-Staten

verlenen

voor

zachte

tarwe

bestemd voor de vervaardiging van zetmeel een
restitutie bij de produktie van 16,30 rekeneenheden
per ton, in voorkomend geval verminderd met het
compenserende bedrag „toetreding" voor zachte
tarwe dat van toepassing is.
3 . De Lid-Staten verlenen voor breukrijst bestemd
voor de vervaardiging van zetmeel een restitutie bij
de produktie van 12,30 rekeneenheden per ton, in
voorkomend geval verminderd met het compen
serende bedrag „toetreding" voor breukrijst dat van
toepassing is.

prijs.

teerde verschil verminderd .

TITEL III

Restituties bij de produktie voor gries en griesmeel
van maïs

Artikel 4

(*)
(2)
(s)
(*)

PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 14.
Zie blz. 104 van dit Publikatieblad.
PB nr. L 29 van 1 . 2. 1973, blz. 26.
PB nr. L 209 van 31 . 7. 1974, blz. 5 .

De Lid-Staten verlenen een restitutie bij de produktie
voor gries en griesmeel van maïs bestemd voor de
vervaardiging, door rechtstreekse hydrolyse, van glu
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cose van onderverdeling 17.02 B II van het gemeen
schappelijk douanetarief ( 1 ).
De restitutie bij de produktie bedraagt 10,00 reken
eenheden per ton gries en griesmeel van maïs die
hiervoor wordt gebruikt, in voorkomend geval ver
minderd met het compenserende bedrag „toetreding"
voor maïs dat van toepassing is en vermenigvuldigd

Nr. L 281 /59
Artikel 7

De Lid-Staten delen de Commissie uiterlijk 4 maan
den na het einde van het verkoopseizoen mede voor
welke hoeveelheden produkten een restitutie bij de
produktie is verleend.
Artikel 8

met de coëfficiënt 1,23 .

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening, met
name die inzake :

Artikel 5

a) de in artikel 6, lid 2, bedoelde uitvoerheffing,

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat de
in artikel 4 bedoelde restitutie

uitsluitend

wordt

verleend voor de werkelijk doof de glucoseïndustrie
in de Gemeenschap gebruikte hoeveelheden gries en
griesmeel van maïs .

TITEL IV

Algemene bepalingen
Artikel 6

1 . Indien de wereldmarktprijzen van de in artikel 1
bedoelde basisprodukten aanmerkelijk en bij voort
during afwijken van de drempelprijzen van deze pro
dukten, verminderd met de restitutie bij de produktie,
kunnen de in de artikelen 1 , 2 en 4 genoemde resti
tuties bij de produktie op voorstel van de Commissie
door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen worden gewijzigd .
2. Indien de wereldmarktprijs voor maïs, zachte
tarwe of breukrijst aanmerkelijk en bij voortduring
hoger ligt dan de drempelprijs voor deze produkten,
verminderd met de restitutie bij de produktie, wordt
voor de produkten van de posten 11.08 A, 11.09,
17.02 B II, 17.05 B en 23.03 A I van het gemeen
schappelijk douanetarief een uitvoerheffing ingesteld
ter compensatie van deze overschrijding. De uitvoer
heffing wordt door de Commissie vastgesteld.

b) het verlenen van voorschotten op de restituties bij
de produktie, waaraan het stellen van een waar
borg verbonden kan zijn,

c) de bepaling aan de hand van een op het zetmeel
gehalte gebaseerde schaal van de hoeveelheid
aardappelen die nodig is voor de vervaardiging
van een ton zetmeel,

d) de wijze van inontvangstneming en betaling van
de aardappelen, alsmede de wijze waarop het in
artikel 3 , lid 2, tweede alinea, bedoelde bewijs
dient te worden geleverd,

worden vastgesteld volgens de procedure van arti
kel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en van
artikel 26 van Verordening nr. 359/67/EEG.
Artikel 9

1 . Verordening (EEG) nr. 1955/75 van de Raad van
22 juli 1975 inzake de restituties bij de produktie in
de sectoren granen en rijst (2), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 1 0

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) Voor produkten van onderverdeling 17.02 B I geldt,
kachtens Verordening (EEG ) nr. 2730/75, dezelfde re
geling als voor produkten van onderverdeling 17.02
B II.

(2) PB nr. L 200 van 31. 7. 1975, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2743/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de regeling voor mengvoeders op basis van granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector granen (1 ),
inzonderheid op artikel 14, lid 3 , en artikel 16, lid 5,
Gezien het voorstel van de Commissie,

ming van de heffingen die zijn vastgesteld volgens het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 804/68 en de
verordeningen voor de uitvoering van die ver
ordening;

Overwegende dat maïs enerzijds en magere-melkpoe
der (verstuivingsprocédé) anderzijds behoren tot de
bij de vervaardiging van mengvoeders het meest ge
bruikte grondstoffen ; dat derhalve voor het bere
kenen van de beide forfaitaire bedragen waaruit
het variabele element bestaat van de heffingen op
deze produkten dient te worden uitgegaan ;
Overwegende dat bij de vaststelling van het vaste
element van de heffing rekening moet worden ge

Overwegende dat de in post 23.07 van het gemeen

houden met de noodzaak de verwerkende industrie

schappelijk douanetarief vermelde veevoeders naar

te beschermen ; dat het gewenst is dit element vast te
stellen op grond van de meest representatieve ver
werkingskosten;

gelang van hun samenstelling onder de werkingssfeer
vallen van Verordening (EEG) nr. 2727/75 of van
Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 740/75 (3); dat, wanneer deze produkten
onder eerstgenoemde verordening vallen, de toe te
passen heffing bestaat uit een vast element en uit een
variabel element dat berekend kan worden door

eveneens rekening te houden met de bestanddelen
van veevoeders die produkten bevatten welke niet
vallen onder Verordening (EEG) nr. 2727/75, Veror
dening nr. 359/67/EEG van de Raad van 25 juli 1967
houdende een gemeenschappelijke ordening van de
rijstmarkt (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 668/75 (5), of Verordening (EEG)
nr. 804/68 ;

Overwegende dat het variabele element van de hef
fing moet worden vastgesteld uitgaande van de meest
gebruikelijke bestanddelen van veevoeders, namelijk
granen enerzijds en zuivelprodukten anderzijds ; dat
dit variabele element derhalve gelijk dient te zijn aan
de som van twee forfaitair berekende bedragen,
namelijk één voor granen en een ander voor zuivel
produkten ; dat het forfaitaire bedrag voor zuivel
produkten dient te worden berekend met inachtne
(*)
(2)
(3)
(4)
(6)

Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13 .
PB nr. L 74 van 22. 3. 1975, blz. 1 .
PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
PB nr. L 72 van 20. 3. 1975, blz. 18 .

Overwegende dat op grond van artikel 16 van Ver

ordening (EEG) nr. 2727/75 een restitutie bij uitvoer
mag worden toegekend voor de in bijlage A van die
verordening bedoelde produkten ; dat deze restitutie
met name tot doel heeft het verschil te overbruggen
tussen de prijzen van de basisprodukten in de Ge
meenschap en de prijzen op de wereldmarkt; dat er
derhalve algemene voorschriften dienen te worden
vastgesteld voor de toekenning van deze restitutie ;
Overwegende dat de restitutie in het algemeen die
restitutie moet zijn welke van toepassing is op de dag
waarop de transactie plaatsvindt; dat echter, gezien
de eisen van de internationale handel in deze meng
voeders, de mogelijkheid dient te worden geschapen
deze restitutie vooraf vast te stellen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De heffingen bij invoer en de restituties bij uit
voer voor de in bijlage A van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 vermelde produkten van post 23.07 B van
het gemeenschappelijk douanetarief, hierna te
noemen „mengvoeders op basis van granen" worden
overeenkomstig deze verordening vastgesteld.
2. De mengvoeders op basis van granen zijn in
gedeeld in de in bijlage I vermelde onderverdelingen
van het tarief.

Nr. L 281 /61
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TITEL I

Heffingen
Artikel 2

De heffing voor de in bijlage I ingedeelde mengvoe
ders op basis van granen bestaat uit een variabel en

nr. 359/671 EEG of Verordening (EEG) nr. 804/68
vallen, worden de voorwaarden waaronder het
variabele element kan worden verhoogd met het
in artikel 14, lid 1 , A b), van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 bedoelde bedrag, vastgesteld volgens de
procedure van artikel 26 van laatstgenoemde ver
ordening.
Artikel 6

een vast element.

Artikel 3

Het vaste element bedraagt 9 rekeneenheden per ton.

Voor de berekening van het variabele element
worden de mengvoeders op basis van granen inge
deeld in bijlage II, en wel

TITEL II

— in tabel A volgens hun zetmeelgehalte,

Restituties

— in tabel B volgens hun gehalte aan zuivel
produkten.

Artikel 7

Artikel 4

1 . Het variabele element is gelijk aan de som van
de volgende twee bedragen :

a) een eerste bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde
van de heffingen per ton maïs, vermenigvuldigd
met de coëfficiënt in kolom 3 van tabel A van

bijlage II die overeenkomt met de categorie waar
toe het mengvoeder op basis van granen behoort;

b) een tweede bedrag dat gelijk is aan het gemid
delde van de heffingen per ton van het hoofd
produkt van groep nr. 2, omschreven in bijlage I
van Verordening (EEG) nr. 823 /68 van de Raad
van 28 juni 1968 houdende vaststelling van de
produktengroepen en de bijzondere voorschriften
betreffende de berekening van de heffingen in de
sector melk en zuivelprodukten (x), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 823/75 (2 ),
welk hoofdprodukt hierna zal worden aangeduid
als „melkpoeder", vermenigvuldigd met de
coëfficiënt in kolom 3 van tabel B van bijlage II
die overeenkomt met de categorie waartoe het
mengvoeder op basis van granen behoort.
2. De in lid 1 bedoelde gemiddelden worden voor
maïs en melkpoeder berekend voor de eerste 25
dagen van de maand die voorafgaat aan de maand
van invoer. Elk gemiddelde wordt zo nodig aangepast
aan de hand van de in de maand van invoer geldende
drempelprijs van het betrokken produkt.
Artikel 5

Voor een mengvoeder op basis van granen dat aan
zienlijke hoeveelheden produkten bevat die niet
onder Verordening (EEG) nr. 2727/75, Verordening
(*) PB nr. L 151 van 30. 6. 1968, blz. 3.
(*) PB nr. L 79 van 28 . 3 . 1975 , blz. 3 .

1 . Bij de vaststelling van de restitutie bij uitvoer
wordt slechts rekening gehouden met bepaalde pro
dukten die worden gebruikt bij de vervaardiging van
mengvoeders en waarvoor een restitutie bij uitvoer
kan worden vastgesteld.
2. De restitutie kan naar gelang van de bestemming
worden gedifferentieerd, wanneer dit noodzakelijk is
op grond van de situatie op de wereldmarkt of van
de bijzondere omstandigheden op bepaalde markten.
3 . De restitutie wordt uitbetaald, wanneer het bewijs
wordt geleverd dat de produkten uit de Gemeenschap
zijn uitgevoerd.
Bij toepassing van lid 2 wordt de restitutie uitbetaald
overeenkomstig het bepaalde in de vorige alinea, mits
het bewijs wordt geleverd dat het produkt de bestem
ming heeft bereikt waarvoor de restitutie is vastge
steld.

Van deze regel kan evenwel worden afgeweken vol
gens de in lid 5 bedoelde procedure, mits nadere
voorwaarden worden vastgesteld die gelijke waarbor
gen bieden.
4. De restituties worden eenmaal per maand vastge
steld .

5. Aanvullende bepalingen kunnen worden vastge
steld volgens de procedure van artikel 26 van Ver
ordening (EEG) nr. 2727/75 .
Artikel 8

1 . De restitutie wordt op een daartoe strekkend ver
zoek van de belanghebbende, dat deze bij de indie
ning van de aanvraag van het uitvoercertificaat moet
doen, vooraf vastgesteld voor uitvoer tijdens de gel
digheidsduur van dit certificaat.
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2. Het bedrag van de restitutie is gelijk aan het be
drag dat geldt op de dag van indiening van de aan
vraag van het certificaat, in voorkomend geval gecor
rigeerd op grond van de tijdens de maand van uit
voer geldende drempelprijs voor maïs en voor melk
poeder. Voor laatstgenoemd produkt wordt een cor
rectiebedrag vastgesteld ten einde rekening te houden
met de in de maand van uitvoer geldende steun die
wordt verleend voor melkpoeder dat bestemd is voor

1 . 11.75

Artikel 10

Wanneer voor de toepassing van deze verordening het
zetmeel- of lactosegehalte moet worden bepaald,
worden de analysemethoden voor zetmeel vastgesteld
volgens de procedure van artikel 26 van Verordening
(EEG ) nr. 2727/75 en voor lactose volgens de proce
dure van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 804/
68 .

voeder voor dieren .

Artikel 11

3 . De in lid 2 bedoelde correctie vindt plaats over
eenkomstig de op grond van artikel 16, lid 6, van
Verordening (EEG ) nr. 2727/75 vastgestelde bepa
lingen.

1 . Verordening (EEG) nr. 968/68 van de Raad van
15 juli 1968 houdende vaststelling van de regeling
voor mengvoeders op basis van granen (*), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2196/69 (2 ), wordt inge
trokken.

TITEL III

Algemene bepalingen
Artikel 9

Voor de berekening van de heffing wordt het gehalte
aan zuivelprodukten van mengvoeders op basis van
granen bepaald door het lactosegehalte per ton van
het betrokken produkt, te vermenigvuldigen met de
coëfficiënt 2. Voor de berekening van de restitutie
kan dit gehalte op dezelfde wijze worden bepaald.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening, moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening moe
ten worden gelezen volgens de concordantietabel in
bijlage III.
Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. L 166 van 17. 7. 1968 , blz. 2 .
(2) PB nr. L 279 van 6. 11 . 1969, blz. 1 .
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BIJLAGE I

Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

douanetarief

23.07

Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen
van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren :
B. andere, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook indien ver
mengd met andere produkten, glucose (druivesuiker) of glucosestroop,
bedoeld bij de onderverdelingen 17.02 B en 17.05 B, zetmeel en zuivel
produkten (van de posten of onderverdelingen 04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04,
17.02 A of 17.05 A):
I. bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker) of glucosestroop :
ex a) geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet
meer dan 10 gewichtspercenten :
1 . geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan
zuivelprodukten van minder dan 10 gewichtspercenten
2. met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 gewichtsper
centen of meer, doch minder dan 50 gewichtspercenten
ex b) met een zetmeelgehalte van meer dan 10, doch niet meer dan
30 gewichtspercenten :
1 . geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan
zuivelprodukten van minder dan 10 gewichtspercenten
2. met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 gewichtsper
centen of meer, doch minder dan 50 gewichtspercenten

ex c) met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten :
1 . geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan
zuivelprodukten van minder dan 10 gewichtspercenten
2. met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 gewichtsper
centen of meer, doch minder dan 50 gewichtspercenten

Nr. L 281 /63

Nr. L 281/64
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BIJLAGE II
TABEL A

Nummer van

de in bijlage 1
gebruikte

Zetmeelgehalte in gewichtspercenten

Coëfficiënt

2

3

nomenclatuur
1

23.07 B I a) 1
23.07 B I a) 2

Niet meer dan 10 %

0,16

23.07 B I b) 1
23.07 B I b) 2

Meer dan 10 % en niet meer dan 30 %

0,50

23.07 B I c) 1

! Meer dan 30 %

23.07 B I c) 2

1,00

|

TABEL B

Nummer van

de in bijlage 1
gebruikte

Gehalte aan zuivelprodukten in gewichtspercenten

Coëfficiënt

2

3

nomenclatuur
1

23.07 B I a) 1
23.07 B I b) 1
23.07 Bic) 1

Minder dan 10%

0,00

23.07 B I a) 2
23.07 B I b) 2
23.07 B I c) 2

10 % of meer doch minder dan 50 %

0,50

BIJLAGE III
Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 968/68

Deze verordening

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10
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Nr. L 281 /65

VERORDENING (EEG) Nr. 2744/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

tor granen vallen maar die geen granen bevatten, het
variabele element dient te worden bepaald uitgaande
van de marktvoorwaarden voor de produkten waar
mede zij concurreren ;

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (1 ),
inzonderheid op artikel 14, lid 3 , artikel 16, lid 5 , ar

Overwegende dat het vaste element van de heffing
moet worden vastgesteld om rekening te houden met
de noodzaak de verwerkende industrie te bescher

tikel 17 en artikel 23 , lid 2,

men ; dat dit element dient te worden vastgesteld op
basis van de meest representatieve verwerkings
kosten ;

Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 668/75 (3), inzonderheid
op artikel 12, lid 3 , artikel 17, lid 5, en artikel 18,

Overwegende dat voor bepaalde verwerkingsresiduen
de bescherming van de industrie reeds wordt ver
zekerd door de bescherming die geldt voor het voor
naamste verwerkte produkt en dat in dat geval het
vaste element gelijk kan zijn aan nul ;

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de restitutie tot doel moet hebben
het verschil te overbruggen tussen de prijzen van de
produkten binnen de Gemeenschap èn de wereld
marktprijzen ; dat derhalve de criteria dienen te wor
den vastgesteld voor het bepalen van de restitutie,
hoofdzakelijk aan de hand van de prijzen van de
basisprodukten binnen en buiten de Gemeenschap,
alsmede van de mogelijkheden en de voorwaarden
voor de verkoop van verwerkte produkten op de

Overwegende dat krachtens artikel 14, lid 3, en arti
kel 16, lid 5 , van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en
krachtens artikel 12, lid 3 , en artikel 17, lid 5 , van
Verordening nr. 359/67/EEG de regels moeten wor
den vastgesteld voor de toepassing van het stelsel van
heffingen en restituties in het handelsverkeer met
derde landen voor op basis van granen en rijst ver
werkte produkten, met uitzondering evenwel van
mengvoeders, waarvoor bij Verordening (EEG) nr.
2743 /75 (4) bijzondere regels zijn vastgesteld ;

Overwegende dat het variabele element van de hef
fing moet overeenkomen met de invloed van de voor
de basisprodukten vastgestelde heffingen op de kost
prijzen van de verwerkte produkten ; dat deze invloed
kan worden berekend aan de hand van het gemid
delde van de heffingen die tijdens een representatieve
periode van toepassing zijn op de hoeveelheid basis
produkt welke voor de vervaardiging van een een
heid verwerkt produkt nodig wordt geacht;

Overwegende dat voor de produkten die onder de
gemeenschappelijke ordening der markten in de sec
(*)
(2)
(3)
(4)

Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975 , blz. 18 .
Zie blz. 60 van dit Publikatieblad.

wereldmarkt ;

Overwegende dat de mogelijkheid moet worden geo
pend om aan het begin van het verkoopseizoen een
restitutie toe te kennen die is gebaseerd op de wer
kelijke kosten van de voorziening met basisproduk
ten, voor zover het basisprodukt moet worden aange
kocht aan het einde van het voorafgaande verkoop
seizoen, dat wil zeggen tegen een prijs die hoger is
dan die van hetzelfde produkt aan het begin van het
nieuwe verkoopseizoen ;
Overwegende dat, ter aanvulling van het hierboven
omschreven stelsel, voorschriften dienen te worden
vastgesteld inzake de gebruikmaking van de regeling
van het actieve veredelingsverkeer in verband met de
noodzaak een evenwicht tot stand te brengen tussen
het gebruik van de basisprodukten uit de Gemeen
schap met het oog op de -uitvoer van de verwerkte
produkten naar derde landen en het gebruik van tot
het veredelingsverkeer toegelaten produkten uit deze
landen;
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Overwegende dat voor bepaalde produkten, zoals
gebrande mout of gebrande gluten, bij de vaststelling
van de heffing rekening mede dient te worden gehou
den met het feit dat het niet mogelijk is na te gaan
uit welke grondstof deze produkten zijn verkregen ;
dat, ten einde verleggingen van het handelsverkeer
te voorkomen die zich wegens de verschillende rege
lingen die momenteel voor glucose van post 17.02
en voor glucose van post 17.05 bestaan, zouden kun
nen voordoen, voor glucose van laatstgenoemde post
dezelfde regels moeten gelden als voor glucose van

Ten einde bovenbedoelde gemiddelden aan de in
de maand van invoer geldende drempelprijs voor
het betrokken basisprodukt aan te passen, worden
zij vermeerderd of verminderd met het verschil tus
sen deze drempelprijs en de drempelprijs die in de
voorafgaande maand gold . Deze aanpassing vindt '
echter niet plaats wanneer het gemiddelde van de
heffingen welke gelden gedurende de eerste 25 dagen
van de maand die voorafgaat aan de maand van
invoer van het basisprodukt, gelijk is aan nul .

post 17.02,

2. De herziening van het variabele element in de
loop van een maand, om rekening te houden met
de verandering in de heffing voor de basisprodukten,
geschiedt forfaitair door de Commissie. De herzie
ningsdrempel, bij overschrijding waarvan deze her
ziening plaatsvindt, wordt voor elk van de betrokken
basisprodukten volgens de procedure van artikel 26
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en van artikel 26
van Verordening nr. 359/67/EEG vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . In deze verordening worden „verwerkte produk
ten" genoemd : de produkten of groepen van pro
dukten bedoeld in :

a) bijlage A van Verordening (EEG) nr. 2727/75,
met uitzondering van de onder onderverdeling
ex 23.07 B van het gemeenschappelijk douane
tarief vermelde produkten ;

3 . Het variabele element dat van toepassing is op
een verwerkt produkt vervaardigd uit durum tarwe,
is gelijk aan het variabele . element dat geldt voor
het uit zachte tarwe vervaardigde overeenkomstige
produkt.
Artikel 3

b ) artikel 1 , lid 1 , sub c), van Verordening nr.
359/67/EEG .

2. In deze verordening worden „basisprodukten"
genoemd : de in artikel 1 , sub a) en b ), van Ver
ordening (EEG) nr. 2727/75 vermelde graansoorten
alsmede breukrijst.

TITEL I

Heffingen
Artikel 2

1 . Tijdens een bepaalde maand is het variabele ele
ment van de heffing gelijk aan het gemiddelde van
de heffingen die in de eerste 25 dagen van de maand
die aan de maand van invoer voorafgaat, van toe
passing zijn op een ton basisprodukt of basispro
dukten vermeld in de derde kolom van bijlage I,
vermenigvuldigd met de coëfficiënt die in de vierde
kolom van bijlage I ter hoogte van de omschrijving
van het produkt is opgenomen. Voor de onder tarief
post 23.02 vallende produkten wordt het variabele
element van de heffing echter verkregen door op
telling van de gemiddelden van de heffingen voor

Het vaste element van de heffing is gelijk aan het
bedrag dat in de vijfde kolom van bijlage I ter
hoogte van het betrokken produkt is opgenomen.
Artikel 4

1 . Ten einde verstoringen te voorkomen op de
markt van de in bijlage I bedoelde produkten, van
de op basis daarvan verwerkte produkten en van
de produkten die zowel met de eerste als met de
tweede soort concurreren, kunnen volgens de proce
dure van artikel 26 van Verordening (EEG ) nr.
2727/75 worden gewijzigd :
a) de coëfficiënten die voorkomen in kolom 4 van
bijlage I ;

b) de in kolom 2 van bijlage I genoemde percen
tages, uitdrukkende het zetmeelgehalte van de
produkten bedoeld in onderverdeling 23.02 A;
c) de percentages geneoemd in de voetnoot 1 van
bijlage I betreffende het zetmeelgehalte en het
asgehalte van de produkten van de posten 11.01
en 11.02 .

vermenigvuldigd met de coëfficiënt die in de vierde
kolom ter hoogte van elk van deze basisprodukten

2. De heffing op de produkten van onderverdeling
07.06 A als bedoeld in bijlage I wordt beperkt tot
het bedrag dat uit de toepassing van het in het
kader van het GATT geconsolideerde recht voort

is opgenomen.

vloeit.

een ton zachte tarwe, een ton gerst en een ton maïs,
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Artikel 5

1 . Bij de berekening van het variabele element van
de heffing op de in bijlage I in de posten of onder
verdelingen 11.06 B, 11.08 A, 11.09, 17.02 B II ,
17.05 B en 23.03 A I bedoelde produkten die bij
hun invoer zijn bestemd voor hetzelfde gebruik als
waarvoor restituties bij de produktie voor:

— aardappelzetmeel,
— zachte tarwe, maïs en breukrijst die in de Ge
meenschap voor de vervaardiging van zetmeel
worden gebruikt,

werden verleend, wordt met deze restituties rekening
gehouden.
2. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 en van artikel 26
van Verordening nr. 359/67/EEG.
TITEL II

Restituties

Nr. L 281 /67

3 . Wanneer de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten zulks nood
zakelijk maken, kan de restitutie op een naargelang
van de bestemming gedifferentieerd bedrag worden
vastgesteld.
4. Bij toepassing van lid 3 wordt de restitutie uit
betaald mits het bewijs wordt geleverd dat het pro
dukt uit de Gemeenschap is uitgevoerd, zoals bepaald
in artikel 8 , lid 1 , eerste streepje, van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 ( x) en de bestemming heeft bereikt
waarvoor de restitutie is vastgesteld.
Van deze regel kan evenwel worden afgeweken vol
gens de in lid 5 bedoelde procedure mits nadere
voorwaarden worden vastgesteld die gelijke garanties
bieden .

5 . Aanvullende bepalingen kunnen worden vastge
steld volgens de procedure van artikel 26 van Ver

ordening (EEG) nr. 2727/75 en van artikel 26 van
Verordening nr. 359/67/EEG.
6. De restituties worden eenmaal per maand vast
gesteld.

Artikel 6

Artikel 7

1 . Bij het bepalen van de restitutie die voor ver
werkte produkten kan worden verleend, wordt met
name rekening gehouden met de volgende elemen

Op een door de belanghebbende tegelijk met de

ten :

a) de voor de berekening van het variabele element

van de heffing in aanmerking genomen prijzen
van de basisprodukten,

b ) de voor de berekening van het variabele element
van de heffing in aanmerking genomen hoeveel
heden basisprodukten,
c) de eventuele cumulatie van de restituties die van

toepassing zijn op de verschillende produkten,
die voortkomen uit een zelfde verwerkingsproces
van een zelfde basisprodukt,
d) de mogelijkheden en voorwaarden voor de ver
koop van verwerkte produkten op de wereld
markt.

2. Voor uitvoer die moet plaatsvinden tussen het

begin van het verkoopseizoen en nader te bepalen
data, kan voor de toepassing van lid 1 , sub a),
rekening worden gehouden met de drempelprijs die
in de laatste maand van het voorafgaande verkoop

aanvraag van een certificaat in te dienen verzoek
wordt voor uitvoer tijdens de geldigheidsduur van
het certificaat de restitutie toegepast die geldt op de
dag van indiening van de aanvraag van het certifi
caat .

In het in de voorgaande alinea bedoelde geval wordt
de restitutie aangepast aan de hand van de tijdens
de maand van uitvoer geldende drempelprijs van
het basisprodukt of van de basisprodukten. De aan
passing vindt plaats door de restitutie te verhogen
of te verminderen met het verschil tussen de drem

pelprijzen welke voor 1 ton basisprodukt gelden in
respectievelijk de maand van aanvraag en de maand
van uitvoer, vermenigvuldigd met de coëfficiënten
die in de vierde kolom van bijlage I ter hoogte van
het desbetreffende verwerkte produkt zijn opgeno
men .

Voor uitvoer die plaatsvindt overeenkomstig het be
paalde in artikel 6, lid 2, kan de aanpassing echter
geschieden uitgaande van de drempelprijs die in de
laatste maand van het voorafgaande verkoopseizoen
van toepassing was.

seizoen van toepassing was op voor de berekening
van het variabele element van de heffing in aan
merking genomen basisprodukten, wanneer het ver
werkte produkt is vervaardigd uit een in de Ge
meenschap voortgebracht basisprodukt dat aan het
einde van het voorafgaande verkoopseizoen in voor
raad was en waarvoor geen compenserende vergoe

gesteld. Dit bedrag is van toepassing op de restitutie
in geval deze vooraf wordt vastgesteld. Het correc
tiebedrag wordt tegelijk met de restitutie en volgens

ding is verleend.

0 ) Zie blz. 78 van dit Publikatieblad.

Voor mout van post 11.07 van het gemeenschappelijk
douanetarief kan een correctiebedrag worden vast
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dezelfde procedure vastgesteld; de Commissie kan
echter, zo nodig, op verzoek van een Lid-Staat of
op eigen initiatief, de correctiebedragen tussentijds
wijzigen.
Artikel 8

Bij de berekening van het bedrag van de restitutie
bij uitvoer, die van toepassing is op de in bijlage I
onder de posten of onderverdelingen 11.06 B, 11.08
A, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B, en 23.03 A I bedoelde
produkten, wordt rekening gehouden met de restitu
ties bij de produktie die zijn verleend voor :

1 . 11.75

tussen de voorwaarden voor de uitvoer van ver

werkte produkten waarvoor een restitutie bij de
uitvoer wordt toegekend en de regeling voor het
actieve veredelingsverkeer.
3 . Gebruikmaking van de regeling voor het actieve
veredelingsverkeer wordt uitgesloten voor de in bij
lage I onder de posten of onderverdelingen 11.02 G,
11.06 B, 11.09, 23.02 A en 23.03 A I bedoelde pro
dukten, voor zover deze voor de vervaardiging van
verwerkte produkten zijn bestemd.
TITEL IV

— aardappelzetmeel,

Algemene bepalingen

— zachte tarwe, maïs en breukrijst die in de Ge
meenschap voor de vervaardiging van zetmeel
worden gebruikt.
TITEL III

Veredelingsverkeer
Artikel 9

1 . De hoeveelheid basisprodukten, gelijkgestelde
produkten in de zin van Verordening (EEG) nr.
1059/69 (*) of bij de verwerking daarvan verkregen
produkten, die de Lid-Staten niet aan de heffing
onderwerpen, met het oog op of als gevolg van de
uitvoer van de in bijlage I onder de posten of onder
. verdelingen 07.06 A, 11.01 C tot en met L, 11.02 A
II tot en met E, 11.06 A, 11.07, 11.08 A, 17.02 B II
en 17.05 B bedoelde produkten die uit deze basis

produkten, gelijkgestelde produkten of bij de ver
werking daarvan verkregen produkten zijn vervaar
digd, mag de voor de vaststelling van het variabele
element van de heffing in aanmerking genomen hoe
veelheid niet overschrijden.

Artikel 10

De methoden ter bepaling van het asgehalte, het vet
gehalte, het zetmeelgehalte, en het denaturerings
proces en alle andere analysemethodes die voor de
toepassing van deze verordening noodzakelijk zijn,
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en van artikel
26 van Verordening nr. 359/67/EEG.
Artikel 11

1 . Verordening (EEG) nr. 1052/68 van de Raad van
23 juli 1968 betreffende de regeling voor de invoer
en de uitvoer van op basis van granen en rijst ver
werkte produkten (2), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG) nr. 980/75 (3), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening,
moeten worden gelezen volgens de concordantietabel
in bijlage II.

2. De in lid 1 bedoelde hoeveelheid kan worden

verminderd volgens de procedure van artikel 26 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 en van artikel 26
van Verordening nr. 359/67/EEG, in verband met

de noodzaak een evenwicht tot stand te brengen

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. L 141 van 12. 6. 1969, blz. 1 .

(2) PB nr. L 179 van 25. 7. 1968, blz. 8.
(3) PB nr. L 95 van 17. 4. 1975, blz. 1 .
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BIJLAGE I

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

Basisprodukt

Coëfficiënt

1

2

3

4

07.06

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel) salepwortel, aardperen,
bataten (zoete aardappelen) en andere dergelijke wortels en
knollen met hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, ook
indien gedroogd of in stukken ; merg van de sagopalm :

schappelijk

Vast element

(R.E./ton)

douanetarief

A. Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel en an
dere dergelijke wortels en knollen met hoog gehalte aan
zetmeel, met uitzondering van bataten (zoete aardappelen)
11.01

I

5

Gerst

0,18

C. van gerst

Gerst

1,80

5

D. van haver

Haver

1,80

5

—

Meel van granen (*) :

III

E. van maïs :

I. waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5
gewichtspercent bedraagt

Maïs

1,80

5

Maïs

1,02

2,5

F. van rijst

Breukrijst

1,06

2,5

G. van boekweit

Boekweit

1,80

5

H. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

Pluimgierst
vogelgierst

1,02

2,5

Kanarie
zaad

1,02

2,5

K. van sorgho

Sorgho

1,02

2,5

L. ander

Kanarie
zaad

1,02

2,5

1,80

5

Gerst

1,80

5

Haver

1,80

5

II. ander

tros- of

IJ. van kanariezaad

11.02

Gries en griesmeel ; grutten, gort en parelgort en andere ge
pelde, geparelde, gebroken of geplette granen (vlokken daar
onder begrepen), met uitzondering van gepelde, geglansde,
gepolijste of bij het pellen gebroken rijst ; graankiemen, ook
indien gemalen (x) :
A. Gries en griesmeel :
Rogge

II. van rogge
III. van gerst
IV. van haver

■

/

(l) Voor het onderscheid tussen de produkten bedoeld in de posten 11.01 en 11.02 enerzijds en die bedoeld in onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden
geacht onder de posten 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :
— een zetmeelgehalte hebben ( bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten,

— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor
rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver
en 2 gewichtspercenten voor andere granen.
Graankiemen, ook indien gemalen, vallen in elk geval onder post 11.02.
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Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Basisprodukt

Coëfficiënt

2

3

4

Vast element

(R.E./ton)

douanetarief
1

11.02

(vervolg)

V. van maïs :

s.

a) waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan
1,5 gewichtspercent bedraagt :
1 . bestemd voor brouwerijen (a)
2 . andere

|

5

b) andere
VI. van rijst
VII. van boekweit

Maïs

5

Maïs

1,80
1,80

5

Maïs

1,02

2,5

Breukrijst

1,06

2,5

Boekweit

1,80

5

( millet)

1,02

2,5

Sorgho

1,02

2,5

Kanarie
zaad

1,02

2,5

Pluimgierst ,

VIII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

tros- of

vogelgierst

I
IX. van sorgho
X. andere

B. Gepelde granen, ook indien gesneden of gebroken :
I. van gerst, van haver, van boekweit of van pluimgierst,
tros- of vogelgierst (millet):

I

l

a) gepeld :
1 . van gerst

Gerst

2,5

I

2 . van haver :

aa) ontpunte haver
bb) andere

1,60

Haver

1,02
1,80

2,5
2,5

Boekweit

1,60

2,5

1,60

2,5

Haver

'

3 . van boekweit

4. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

Pluimgierst,
tros- of

Il
b) gepeld en gesneden of gebroken („grutten") :

vogelgierst
( millet)

I

1 . van gerst

Gerst

1,60

2,5

2. van haver

Haver

1,80

2,5

3 . van boekweit

Boekweit

1,60

2,5

4. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

Pluimgierst ,
1,60

2,5

tros - of

II
II . van andere granen :
a) van tarwe

vogelgierst
( millet)

||||
Zachte
\\
tarwe

1,33

2,5

b ) van rogge

Rogge

1,33

2,5

c ) van maïs

Maïs

1,60

2,5

d) van sorgho

Sorgho

1,60

2,5

e) andere

Kanarie
zaad

1,60

2,5

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.
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Nr. van het

Omschrijving

Basisprodukt

Coëfficiënt

Vast element
(R.E./ton)

2

3

4

5

tarwe

1,60

2,5

Rogge

1,60

2,5

III. van gerst

Gerst

2,50

5

IV . van haver

Haver

1,60

2,5

Maïs

1,60

2,5

Boekweit

1,60

2,5

(millet)

1,60

2,5

Sorgho

1,60

2,5

Kanarie
zaad

1,60

2,5

tarwe

1,02

2,5

Rogge

1,02

2,5

III. van gerst

Gerst

1,02

2,5

IV. van haver

Haver

1,02

2,5

Maïs

1,02

2,5

Boekweit

1,02

2,5

( millet)

1,02

2,5

Sorgho

1,02

2,5

Kanarie
zaad

1,02

2,5

1 . van gerst

Gerst

1,02

2,5

2.

van haver

Haver

1,02

2,5

3.

van boekweit

Boekweit

1,02

2,5

( millet)

1,02

2,5

Gerst

2,00

5

gemeen

schappelijk
douanetarief
1

C. geparelde granen :
I. van tarwe

II. van rogge

V. van maïs

VI . van boekweit

VII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

Zachte

Pluimgierst,
tros - of

vogelgierst
VIII. van sorgho
IX . andere

D. Enkel gebroken granen :
I. van tarwe

II . van rogge

V. van maïs

VI. van boekweit

VII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet) :

Zachte

Pluimgierst ,
tros - of

vogelgierst
VIII. van sorgho
IX . andere

E. Geplette granen , vlokken :

I. van gerst, van haver, van boekweit of van pluimgierst,
tros- of vogelgierst (millet)
a ) geplette granen :

4. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

Pluimgierst
tros- of

vogelgierst
b ) Vlokken :
1 . van gerst

Nr. L 281/72
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Nr. Tan het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Basisprodukt

Coëfficiënt

1

2

3

4

douanetarief

11.02

Vast element

(R.E. /ton)

5

2. van haver

Haver

2,00

5

3 . van boekweit

Boekweit

1,80

5

4. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

Pluimgierst,
1,80

5

tarwe

1,80

5

b) van rogge

Rogge

1,80

5

c) van maïs

Maïs

1,80

5

d) van sorgho

Sorgho

1,80

5

e) andere :
1 . vlokken van rijst

Breukrijst

1,80

5

1,80

5

tarwe

1,80

5

Rogge

1,80

5

III. van gerst

Gerst

1,80

5

IV. van haver

Haver

1,80

5

Maïs

1,80

5

Breukrijst

1,06

2,5

Boekweit

1,80

5

vogelgierst
( millet)

1,02

2,5

Sorgho

1,02

2,5

Kanarie
zaad

1,02

2,5

tarwe

0,75

5

Maïs

0,75

5

A. gedenatureerd

Gerst

0,18

2,5

B. ander

Maïs

1,61

17

(vervolg)

tros- of

vogelgierst
( millet)
II. van andere granen :
a) van tarwe

2. andere

Zachte

Kanarie

zaad

F. Pellets :
I. van tarwe

II. van rogge

I

V. van maïs

VI. van rijst
VII. van boekweit

VIII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

Zachte

Pluimgierst
tros- of

IX. van sorgho
X. andere

G. Graankiemen, ook indien gemalen :
I. van tarwe

II . andere
11.06

Zachte

Meel en gries, van sago , van maniok , van arrowroot ( pijl
wortel), van salep of van andere wortels en knollen, bedoeld
bij post 07.06 :
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Nr. L 281 /73

Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Basisprodukt

Coëfficiënt

2

3

4

douanetarief
1

11.07

Vast element

(R.E./ton)

5

Mout, ook indien gebrand :
A. niet gebrand :
I. van tarwe :

a) in de vorm van meel

Zachte

1,78

9

tarwe

1,33

9

Gerst

9

Gerst

1,78
1,33

Gerst

1,55

9

Maïs

1,61

17

Breukrijst

1,52

25,5

tarwe

2,20

17

Maïs

1,61

17

Maïs

1,61

17

4,00

150

tarwe

b) ander

Zachte

II . ander :

a) in de vorm van meel
b) overig

B. gebrand
11.08

9

Zetmeel ; inuline :
A. Zetmeel :

I. Maïszetmeel

II . Rijstzetmeel
III . Tarwezetmeel

IV. Aardappelzetmeel
V. ander
11.09

Zachte

Tarwegluten , ook indien gedroogd :
A. gedroogd

Zachte
tarwe

B. andere

17.02

Zachte
tarwe

4,00

150

Maïs

80

Maïs

2,10
1,61

55

Maïs

2,10

80

Maïs

1,61

55

Andere suikers ; suikerstroop ; kunsthonig (ook indien met
natuurhonig vermengd) ; karamel :

B. Glucose (druivesuiker) en glucosestroop :
II . andere :

a) Glucose in wit kristallijn poeder, ook indien geag
glomereerd
b) overige
17.05

Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde
kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder be

grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker
is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding :
B. Glucose (druivesuiker) en glucosestroop :

I. Glucose in wit kristallijn poeder, ook indien geagglo
mereerd
II . andere

1 . 11.75
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Nr. van het
f gemeen

Omschrijving

Basisprodukt

Coëfficiënt

1

2

3

4

23.02

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen
of van andere bewerkingen van granen of van peulgroenten :

schappelijk

Vast element

( R.E. /ton)

douanetarief

J

5

A. van graankorrels :
I. van maïs of van rijst :

a) met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 ge
wichtspercenten

Zachte
tarwe

Gerst
Maïs

0,10
0,10
0,10

!

0

b) andere :

1 . met een zetmeelgehalte van meer dan 35 ge
wichtspercenten doch niet meer dan 45 gewichts
percenten en die een denatureringsproces heb
ben ondergaan

Zachte
tarwe

Gerst
Maïs

2. overige

0,16
0,16
0,16

0

0,32
0,32
0,32

0

0,08
0,08
0,08

0

0,32
0,32
0,32

> 0

Zachte
tarwe

Gerst
Maïs

II. van andere granen :

\

a) met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 ge
wichtspercenten en waarvan niet meer dan 10 ge
wichtspercenten van het produkt door een zeef met
mazen van 0,2 mm valt of waarvan , indien meer dan

10 gewichtspercenten van het produkt door de zeef
is gegaan, het asgehalte, berekend op basis van de
droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt

Zachte
tarwe

Gerst
Maïs

b) andere

Zachte
tarwe

Gerst
Maïs

23.03

Bietenpulp , uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen
van de suikerindustrie ; bostel (brouwerijafval) ; afvallen van
branderijen ; afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke af
vallen :

A. Afvallen van maïszetmeelfabrieken ( met uitzondering van
ingedikt zweiwater), met een gehalte aan proteïnen, be
rekend op de droge stof :
I. van meer dan 40 gewichtspercenten

l
Maïs

2,00

150
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BIJLAGE II
Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 1052/68

Deze verordening

Artikel 11

Artikel 10

Nr. L 281 /75

Nr.L 281 /76
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VERORDENING (EEG) Nr. 2745/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de regels inzake de vaststelling vooraf van de heffingen op granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (*),
inzonderheid op artikel 15, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de gemeenschappelijke drempel
prijs de enige bescherming van de markt van de
Gemeenschap is en dat, wanneer ingevoerde goederen
tegen lagere prijzen dan de drempelprijs op deze

aanvraag om vaststelling vooraf van de heffing over
eenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 heeft opgegeven in acht te nemen, waarbij
in aanmerking genomen moet worden dat de ge
bruikelijke aankoopvoorwaarden in de internationale
graanhandel en de onzekerheid ten aanzien van de
duur van het transport het in vele gevallen niet
mogelijk maken de invoer tijdens de op het certifi
caat vermelde maand te doen plaatsvinden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 15 , lid 2, van Verordening (EEG) nr.

markt zouden komen, de normale afzet van de bin
nenlandse granen ernstig bedreigd zou worden ; dat
derhalve, wanneer de heffing vooraf wordt vastge

2727/75 bedoelde premies, die worden vastgesteld in
rekeneenheden per ton, zijn voor de gehele Gemeen

steld, de in artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 bedoelde premie zo dient te worden vast
gesteld, dat het met gebruikmaking van deze regeling
ingevoerde produkt het evenwicht op de markt van
de Gemeenschap niet in gevaar kan brengen ;

De premieschaal vermeldt een premie voor de lopende
maand en een premie voor elk van de daaropvol
gende maanden tot het einde van de geldigheidsduur

Overwegende dat deze premie derhalve gelijk moet
zijn aan het verschil tussen de cif-prijs en een aan
de hand van aanbiedingen die representatief zijn voor
de werkelijke tendens op de termijnmarkt vastge
stelde cif-prijs voor termijnaankoop op voorwaarde
dat laatstgenoemde cif-prijs lager is ;
Overwegende dat er uitzonderingsgevallen bestaan,
waarin bijzondere omstandigheden belangrijke wij
zigingen in de prijzen op de graanmarkt veroorzaken;
dat, ten einde nadelige gevolgen voor de graanmarkt
van de Gemeenschap te voorkomen, in dergelijke
gevallen de mogelijkheid moet worden geboden het
zij de premie vast te stellen op een hoger peil dan
het peil dat voortvloeit uit de toepassing van de
normale regel, zodat het verschil tussen de cif-prijs
en de cif-prijs voor termijnaankoop wordt overbrugd,
hetzij de vaststelling vooraf van de heffing tijdelijk
te schorsen dan wel de periode waarvoor de heffing

schap gelijk.

van het certificaat .
Artikel 2

Wanneer de cif-prijs voor één van de produkten be
doeld in artikel 1 , sub a) en b), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 hoger is dan de cif-prijs voor
termijnaankoop van hetzelfde produkt, is de premie,
behoudens onderstaande bepalingen, gelijk aan het
verschil tussen deze twee prijzen.
Artikel 3

1 . De cif-prijs is de cif-prijs die overeenkomstig
artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 op de
dag van vaststelling van de premieschaal is bepaald.

2. De cif-prijs voor termijnaankoop is de cif-prijs
die overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 wordt bepaald, doch wordt berekend op

vooraf kan worden vastgesteld, te verkorten ;

basis van de aanbiedingen voor de Noordzeehavens,
en die geldt:

Overwegende dat de importeur er via de premie toe
aangezet dient te worden de termijn die hij bij de

a) voor invoer in de maand waarin het certificaat is
afgegeven, voor verscheping in deze maand;

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

b ) voor invoer in de maand volgende op die waarin
het certificaat is afgegeven voor verscheping in de
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Artikel 7

maand volgende op de maand van afgifte van het
certificaat ;

c) voor invoer in de laatste maanden van de geldig
heidsduur van het certificaat voor verscheping in
de maand voorafgaande aan de voor de invoer
opgegeven maand .
Artikel 4

Wanneer de cif-prijs gelijk is aan de cif-prijs voor
termijnaankoop of deze met niet meer dan 0,125
rekeneenheid per ton overschrijdt, is het bedrag van
de premie gelijk aan nul.

Nr.L 281 /77

1 . In uitzonderlijke gevallen waarin bijzondere om
standigheden belangrijke wijzigingen in de prijzen
op de graanmarkt veroorzaken die niet op grond van
de situatie van vraag en aanbod op de wereldmarkt
konden worden voorzien, kan een hogere premie
worden vastgesteld dan uit de voorgaande artikelen
voortvloeit.

2. Het bedrag waarmee de premie kan worden ver
hoogd, mag niet meer bedragen dan het verschil
tussen de voor een produkt vastgestelde cif-prijs en
de laatste cif-prijs die voor dat produkt werd vast
gesteld, voordat de prijzen door de in lid 1 bedoelde
bijzondere omstandigheden werden beïnvloed.

Artikel 5
Artikel 8

1 . De premie van een schaal die voor een bepaald
produkt of een bepaalde termijn geldt, moet worden
aangepast wanneer de toepassing van de in de voor
gaande artikelen vastgestelde regels een grotere wij
ziging meebrengt dan 0,125 rekeneenheid.
2. Een schaal blijft van kracht zolang de Commissie
geen nieuwe schaal heeft ingevoerd.

In de in artikel 7 bedoelde gevallen kan, volgens de
procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr.
2727/75 de vaststelling vooraf van de heffing overeen
komstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2727/75 worden geschorst of de periode waarvoor de
heffing vooraf kan worden vastgesteld, worden
verkort.

Artikel 9

Artikel 6

1 . Indien op de gemeenschappelijke markt van het
betrokken produkt ernstige moeilijkheden dreigen
door te verwachten invoer, kan de premie tijdelijk
op een hoger peil worden vastgesteld dan uit de
voorgaande artikelen voortvloeit.
2. Voor de maand van afgifte van het certificaat
mag de premie echter het uit de voorgaande artikelen
voortvloeiende bedrag niet overschrijden.

3 . De premie mag het uit de voorgaande artikelen
voortvloeiende bedrag niet overschrijden met meer
dan :

a) 0,50 rekeneenheid voor de maand volgende op
die van afgifte van het certificaat

h ) 0,75 rekeneenheid voor de overige maanden
waarin het certificaat geldig is, uitgezonderd de
laatste maand waarvoor de verhoging van de
premie 1,25 rekeneenheid mag bedragen.

Voorschriften betreffende de in uitzonderlijke geval
len toe te passen premies kunnen, zo nodig, volgens
de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 worden vastgesteld.
Artikel 10

1 . Verordening nr. 140/67/EEG van de Raad van
21 juni 1967 betreffende de regels inzake het vooraf
vaststellen van de heffingen op granen ( x ), gewijzigd
bij Verordening (EEG ) nr. 2435 /70 (2 ), wordt inge
trokken.

2 . Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2456/67.
(2) PB nr. L 262 van 3. 12. 1970, blz. 3.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2746/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende algemene regels voor de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

bijprodukten, en anderzijds de afzetmogelijkheden en
de verkoopvoorwaarden van deze produkten op de
wereldmarkt in aanmerking moeten worden

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

genomen ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ),
inzonderheid op artikel 16, lid 5 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de restituties bij de uitvoer van
produkten, die onder de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen vallen, moeten wor
den vastgesteld volgens zodanige criteria dat het
verschil tussen de noteringen of de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap en de wereldmarkt
prijzen kan worden overbrugd met inachtneming van
de algemene doelstellingen van die gemeenschappe
lijke marktordening; dat daartoe enerzijds rekening
moet worden gehouden met de voorziening met en de
prijzen van granen in de Gemeenschap en anderzijds
met de prijssituatie voor granen en graanprodukten
op de wereldmarkt;
Overwegende dat, wegens dé aanzienlijke schomme
lingen van de graanprijzen op de wereldmarkt en de
uiteenlopende prijzen waartegen deze granen uit de
verschillende landen op deze markt worden aange
boden, bij de vaststelling van de restitutie dient te
worden uitgegaan van het verschil tussen de repre
sentatieve prijzen in de Gemeenschap en de gun
stigste noteringen op de wereldmarkt, zulks ten einde
het verschil tussen de wereldmarktprijzen en de prij
zen in de Gemeenschap te overbruggen, met name
rekening houdend met de kosten die gemoeid zijn
met het op de markt brengen van de produkten ;
Overwegende dat, om de uitvoer van meel, gries en
griesmeel mogelijk te maken, bij de vaststelling van
het bedrag van de restituties enerzijds de prijzen en
de hoeveelheden van de granen die bij de vervaardi
ging van de betrokken produkten in de Gemeenschap

Overwegende dat artikel 16, lid 4, tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 voorziet in de moge
lijkheid tot vaststelling vooraf van de restitutie bij de
uitvoer van meel, gries en griesmeel ; dat, met het oog
op de handelsgebruiken op de termijnmarkt in de
internationale handel in deze produkten, dient te
worden voorzien in vaststelling vooraf van de resti
tutie voor de uitvoer die op een later tijdstip plaats
vindt ;

Overwegende dat de restituties naar gelang van de
bestemming van de produkten moeten worden ge
differentieerd op basis van de afstand tussen de
markten van de Gemeenschap en de markten van de
landen van bestemming, alsmede van de bijzondere
invoervoorwaarden in bepaalde landen van
bestemming;

Overwegende dat in bepaalde situaties en met name
in tijden van onzekerheid of belangrijke prijsschom
melingen op de wereldmarkt een meer geordend uit
voerbeleid dient te worden gewaarborgd ; dat de vast
stelling van de restitutie via een inschrijving daartoe
een adequaat middel lijkt ;
Overwegende dat, om concurrentiedistorsies tussen
de handelaren van de Gemeenschap te voorkomen,
de administratieve voorschriften die zij moeten
naleven, dezelfde dienen te zijn in de gehele Gemeen
schap ;
Overwegende dat, ten einde de handelaren van de
Gemeenschap voldoende stabiliteit in het bedrag van
de restituties te waarborgen, de periode moet worden
bepaald waarin de restituties onveranderd kunnen
blijven, behoudens eventuele tussentijdse wijzigingen
waartoe wordt besloten op grond van artikel 16,
lid 2, vierde alinea, tweede zin, van Verordening
(EEG) nr. 2727/75.

worden be- of verwerkt, alsmede de waarde van de
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

Overwegende dat het niet verantwoord wordt geacht
restituties te verlenen voor granen die uit derde lan
den zijn ingevoerd en opnieuw naar derde landen
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worden uitgevoerd ; dat de terugbetaling, onder be
paalde voorwaarden, van de bij de invoer toegepaste
heffing voldoende is om deze granen opnieuw op de
wereldmarkt te kunnen brengen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Nr. L 281 /79

Artikel 4

1 . Voor de in artikel 1 , sub c), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 genoemde produkten wordt op
verzoek van de belanghebbende, ingediend terzelfder
tijd als de aanvraag van een certificaat, op uitvoer die
tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat moet
plaatsvinden de op de dag van indiening van de aan
vraag van een certificaat geldende restitutie toegepast
die wordt aangepast op grond van de in de maand
van uitvoer geldende drempelprijs .

Artikel 2

Er kan een correctiebedrag worden vastgesteld. Dit
is op de restitutie van toepassing als deze vooraf
wordt vastgesteld. Dit correctiebedrag wordt tegelijk
met de restitutie en volgens dezelfde procedure vast
gesteld. De Commissie kan echter op verzoek van
een Lid-Staat of op eigen initiatief de correctiebe
dragen, zo nodig, tussentijds wijzigen.

Bij de vaststelling van de restituties worden de vol
gende elementen in aanmerking genomen :

2. De restituties worden vastgesteld aan de hand van
de volgende specifieke criteria :

a) de situatie en verwachte ontwikkeling

a) de op de onderscheiden markten van de Gemeen
schap toegepaste graanprijzen ;

In deze verordening worden de regels vastgelegd voor
de vaststelling en het verlenen van de restituties bij
de uitvoer van de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 bedoelde produkten.

— van de graanprijzen en de beschikbare hoe
veelheden op de markt van de Gemeenschap ;
— van de prijzen van granen en graanprodukten
op de wereldmarkt ;
b ) de doelstellingen van de gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen, namelijk
een evenwichtige situatie en een natuurlijke ont
wikkeling van de prijzen en van het handelsver
keer op deze markten te verzekeren ;
c) het belang dat men erbij heeft om verstoringen
op de markt van de Gemeenschap te voorkomen ;
d ) het economisch aspect van de beoogde uitvoer.
Artikel 3

Voor in artikel 1 , sub a) en b ), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten worden de
restituties vastgesteld aan de hand van de volgende
specifieke criteria :

a ) graanprijzen op de verschillende representatieve
exportmarkten van de Gemeenschap ;
b ) gunstigste noteringen op de verschillende markten
van de importerende derde landen ;
c) afzetkosten en laagste vervoerkosten, berekend
vanaf de sub a) bedoelde markten van de Ge
meenschap tot de havens of andere plaatsen van
uitvoer in de Gemeenschap naar deze markten,
alsmede de kosten die gemoeid zijn met het op de
wereldmarkt brengen van de produkten.

b ) de voor de vervaardiging van de betrokken pro
dukten benodigde hoeveelheid granen en de
waarde van de bijprodukten ;
c) de afzetmogelijkheden en verkoopvoorwaarden
voor de betrokken produkten op de wereldmarkt.

Artikel S

1 . De restitutie voor de in artikel 1 , sub a) en b ),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde pro

dukten kan, eventueel, via een inschrijving worden
vastgesteld. Deze inschrijving heeft betrekking op het
bedrag van de restitutie.
2. De uitvoeringsbepalingen van lid 1 worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 26 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 .

Artikel 6

1 . Voor de in de Gemeenschap geoogste zachte
tarwe, durum tarwe, rogge, gerst en maïs, die aan het
einde van een verkoopseizoen in voorraad zijn, in dat
verkoopseizoen zijn geoogst en als zodaning of in de
vorm van produkten bedoeld in artikel 1 , sub c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 worden uitgevoerd
tussen het begin van het volgende verkoopseizoen en
nader te bepalen data, kan de restitutie met een
compenserend bedrag worden verhoogd.

Nr. L 281 /80
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De Raad bepaalt jaarlijks vóór 15 maart op voorstel
van de Commissie en met gekwalificeerde meerder
heid of, en zo ja, welke granen in aanmerking komen
voor toepassing van het bepaalde in de vorige alinea.

Artikel 9

De restituties voor de in artikel 1 , sub a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten
worden minstens éénmaal per maand vastgesteld.

2. Het compenserende bedrag is voor elk van deze
granen gelijk aan het verschil tussen de richtprijs van
de laatste maand van het verkoopseizoen en die van
de eerste maand van het nieuwe verkoopseizoen.
Dit bedrag wordt echter verminderd met de reeds
overeenkomstig lid 2 en, eventueel, artikel 9, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 verleende ver
goeding.

3 . Het compenserende bedrag wordt slechts toege
kend, indien een bepaalde minimumhoeveelheid in

1 . 11 . 75

Artikel 10

Wanneer in artikel 1 , sub a) en b ), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 bedoelde en uit derde landen inge
voerde produkten opnieuw naar derde landen worden
uitgevoerd, wordt geen restitutie toegekend, tenzij de
exporteur aantoont :

— dat het uit te voeren produkt hetzelfde is als het
tevoren ingevoerde produkt en

voorraad is .

— dat bij de invoer van dit produkt de heffing is
toegepast.

Artikel 7

Wanneer de situatie op de wereldmarkt of de speci
fieke eisen van bepaalde markten dit noodzakelijk
maken, kan voor de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde produk
ten de restitutie voor de Gemeenschap naar gelang
van de bestemming worden gedifferentieerd.

In dit geval is de restitutie voor elk produkt gelijk
aan de bij de invoer toegepaste heffing, indien deze
lager is dan de restitutie die geldt op de dag van
uitvoer ; indien de bij de invoer toegepaste heffing
hoger is dan de restitutie die geldt op de dag van
uitvoer, is de restitutie gelijk aan deze laatste resti
tutie.

Artikel 8

Artikel 1 1

1 . De restitutie wordt uitbetaald, wanneer het bewijs
wordt geleverd dat de produkten

1 . Verordening nr. 139/67/EEG van de Raad van
21 juni 1967 houdende algemene regels voor de toe
kenning van restituties bij de uitvoer en criteria voor
de vaststelling van het restitutiebedrag in de sector
granen (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 87/75 (2), wordt ingetrokken.

— uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd,
— van oorsprong uit de Gemeenschap zijn, indien
het de in artikel 1 , sub a) en b ), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten betreft,
behalve in geval van toepassing van artikel 10
van deze verordening.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

2. Bij toepassing van artikel 7 wordt de restitutie
uitbetaald onder de in lid 1 gestelde voorwaarden,
mits het bewijs wordt geleverd dat het produkt de
bestemming heeft bereikt waarvoor de restitutie is
vastgesteld.

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening, moe
ten worden gelezen volgens de concordantietabel in
de bijlage.

Van deze regel kan echter worden afgeweken vol
gens de in lid 3 bedoelde procedure, mits nadere
voorwaarden worden vastgesteld die gelijke waar
borgen bieden.

Artikel 12

3 . Volgens de procedure van artikel 26 van Verorde
ning (EEG) nr. 2727/75 kunnen aanvullende bepalin
gen worden vastgesteld.

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

(!) PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2453/67.
(*) PB nr. L 11 van 16. 1 . 1975, blz. 3 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

BIJLAGE

Concordantietabel

Verordening nr. 139/67/EEG

Deze verordening

Artikel 4 bis

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10
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VERORDENING (EEG) Nr. 2747/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de algemene voorschriften die in geval van verstoring gelden
in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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

Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector gra
nen (*), inzonderheid op artikel 19, tweede alinea,

1 . In de zin van artikel 19 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 bereiken de noteringen of prijzen op de
wereldmarkt het peil van de communautaire prijzen
wanneer zij de drempelprijs naderen of overschrijden.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 19 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 is bepaald dat, wanneer de note
ringen of de prijzen op de wereldmarkt voor één of
meer van de in artikel 2 van die verordening
genoemde produkten het peil bereiken van de com
munautaire prijzen, de nodige maatregelen kunnen
worden getroffen indien deze toestand zou kunnen
voortduren en de markt van de Gemeenschap als
gevolg daarvan verstoringen ondergaat of dreigt te
ondergaan ;

2. De in lid 1 bedoelde situatie kan voortduren en

ernstiger worden wanneer een gebrek aan evenwicht
tussen vraag en aanbod wordt geconstateerd en dit
gebrek aan evenwicht dreigt voort te duren in ver
band met de verwachte ontwikkeling van de pro
duktie en de marktprijzen.

3 . De markt van de Gemeenschap ondergaat ver
storingen of dreigt deze te ondergaan als gevolg van
de in de leden 1 en 2 bedoelde situatie wanneer het

hoge peil van de prijzen in de internationale handel
van dien aard is dat daardoor de invoer van de in

Overwegende dat de algemene voorschriften voor
de toepassing van die bepalingen dienen te worden
vastgesteld, met name de criteria om te constateren
of de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt
het peil van de communautaire prijzen bereiken en
om te beoordelen of die situatie zou kunnen voort

duren ;

Overwegende dat ter voorkoming van de versto
ringen op de markt van de Gemeenschap voor een
toereikend graanaanbod moet worden gezorgd; dat
daartoe met name kan worden overgegaan tot toe
passing van heffingen bij uitvoer en tot gehele of
gedeeltelijke schorsing van de afgifte van uitvoercer
tificaten ;
Overwegende dat voorts criteria moeten worden be
paald aan de hand waarvan de heffingen bij uitvoer
kunnen worden berekend in het licht van de eco

nomische situatie ;

Overwegende dat, gelet op de verplichtingen van de
Gemeenschap inzake voedselhulp, de in het kader
daarvan plaatsvindende uitvoer van de werkingssfeer
van de onderhavige verordening dient te worden
uitgesloten,
(*) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 be
doelde produkten in de Gemeenschap wordt be
lemmerd of de uitvoer van deze produkten uit de
Gemeenschap wordt veroorzaakt, en wel zozeer dat
de stabiliteit van de markt of het gewaarborgd zijn
van de voorziening in het gedrang worden gebracht.
Artikel 2

1 . Wanneer de in artikel 19 van de Verordening
(EEG) nr. 2727/75 bedoelde voorwaarden zijn ver
vuld, overeenkomstig de criteria vastgesteld in
artikel 1 , kunnen de volgende maatregelen worden
getroffen :
— toepassing van een heffing bij uitvoer ; bovendien
kan een openbare inschrijving worden gehouden
voor een bijzondere heffing bij uitvoer voor een
bepaalde hoeveelheid,
— vaststelling van een termijn voor de afgifte van
uitvoercertificaten,

— gehele of gedeeltelijke schorsing van de afgifte
van uitvoercertificaten,
— gehele of gedeeltelijke afwijzing van in behande
ling zijnde aanvragen van uitvoercertificaten.
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2. De in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen worden
getroffen voor één of meer van de in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 vermelde produkten,
wanneer zulks noodzakelijk is op grond van de
marktsituatie of van de tussen de verschillende pro
dukten bestaande samenhang.
3 . Tot intrekking van de in lid 1 bedoelde maat
regelen wordt uiterlijk besloten wanneer wordt ge
constanteerd dat de in artikel 1 , lid 1 , genoemde
voorwaarde gedurende drie opeenvolgende weken
niet meer is vervuld .

Artikel 3

1 . Bij de vaststelling van de heffing bij uitvoer voor
de in artikel 1 , sub a) en b), van Verordening (EEG )
nr. 2727/75 vermelde produkten wordt rekening ge
houden met de volgende factoren :

Nr. L 281 / 83

3 . Wanneer zulks op grond van de situatie op de
wereldmarkt of van bijzondere eisen voor bepaalde
markten noodzakelijk is, kan de heffing bij uitvoer
worden gedifferentieerd.
4. De toe te passen heffing bij uitvoer is die welke
geldt op de dag van uitvoer.

Op verzoek van de belanghebbende wordt evenwel
de op de dag van indiening van de aanvraag van een
certificaat geldende heffing bij uitvoer toegepast op
uitvoer die tijdens de geldigheidsduur van dit certi
ficaat moet plaatsvinden; dit verzoek moet samen
met de aanvraag van een certificaat worden inge
diend .

5 . Geen heffing wordt toegepast op uitvoer die
plaatsvindt in het kader van voedselhulp ter uitvoe
ring van artikel 28 van Verordening (EEG) nr.
2727/75 .

a) de situatie en de verwachte ontwikkeling :
Artikel 4

— op de markt van de Gemeenschap, van de
graanprijzen en de beschikbare hoeveelheden,
— op de wereldmarkt, van de graanprijzen en
de prijzen voor de produkten van de sector
granen ;

b) de doelstellingen van de gemeenschappelijke or
dening der markten in de sector granen, name
lijk op deze markten een evenwichtige situatie
inzake voorziening en handelsverkeer te verze
keren;

c) het belang van maatregelen om verstoringen op
de markt van de Gemeenschap te vermijden ;
d) het economische aspect van de uitvoer.
2. Bij de vaststelling van de heffing bij uitvoer voor
de in artikel 1 , sub c) en d), van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 vermelde produkten, met uitzondering
van de produkten van de onderverdelingen 11.08 A I,
III, IV en V, van post 11.09 en van de onderverde
lingen 17.02 B II, 17.05 B en 23.03 A I van het
gemeenschappelijk douanetarief, wordt rekening ge
houden met de in lid 1 vermelde factoren . Voorts

worden de hierna vermelde bijzondere factoren in
aanmerking genomen :

a) de graanprijzen op de verschillende markten van
de Gemeenschap ;
b) de voor de vervaardiging van de betrokken pro
dukten nodige hoeveelheden graan en eventueel
de waarde van de bijprodukten ;

c) de mogelijkheden voor en de voorwaarden bij
verkoop van de betrokken produkten op de
wereldmarkt.

1 . De uitvoeringsbepalingen van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 .
2. Volgens dezelfde procedure wordt voor elk van
de produkten
— besloten de in artikel 2 bedoelde maatregelen
te treffen en de in artikel 2, lid 1 , tweede en derde
streepje, bedoelde maatregelen in te trekken.

— periodiek de heffing bij uitvoer vastgesteld.
3 . In geval van noodzaak kan de Commissie de
heffing bij uitvoer instellen of wijzigen.

Artikel 5

De Commissie kan in dringende gevallen de in
artikel 2, lid 1 , derde en vierde streepje, vermelde
maatregelen treffen. Zij stelt de Lid-Staten van haar
beschikking in kennis en maakt deze openbaar door
aanplakking op de plaats waar zij gevestigd is.
Deze beschikking brengt mede dat de getroffen maat
regelen op de betrokken produkten van toepassing
zijn met ingang van de aangegeven datum, welke
na de datum van kennisgeving moet vallen.

De beschikking betreffende de in artikel 2, lid 1 ,
derde streepje, bedoelde maatregelen is maximaal 7
dagen van toepassing.
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Artikel 6

1 . Verordening (EEG) nr. 1968/73 van de Raad
van 19 juli 1973 tot vaststelling van de algemene
voorschriften die in geval van verstoring gelden in
de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG) nr. 86/75 (2), wordt ingetrokken.
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2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. L 201 van 21 . 7. 1973, blz. 10.
(*) PB nr. L 11 van 16. 1 . 1975, blz. 2.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2748/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende omschrijving van de wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen in de
sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

aan deze markt eigen zijn, doch ook met de elemen
ten die betrekking hebben op de ontwikkeling van
dit handelsverkeer;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
granen (1 ), inzonderheid op artikel 20, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat dient te worden omschreven welke
maatregelen kunnen worden getroffen in toepassing
van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 ;
dat deze maatregelen van zodanige aard dienen te
zijn dat zij ernstige marktverstoringen kunnen ver
helpen en dat zij de dreiging van dergelijke versto
ring kunnen doen verdwijnen ; dat zij op de om
standigheden afgestemd dienen te kunnen worden
om te vermijden dat ze andere dan de gewenste
gevolgen hebben ;

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2727/75 in
artikel 20, lid 1 , in de mogelijkheid voorziet, pas
sende maatregelen te nemen als in de Gemeenschap
de markt van een of meer van de in artikel 1 be

doelde produkten als gevolg van invoer of uitvoer
ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te onder
gaan, die de doeleinden van artikel 39 Van het Ver
drag in gevaar kunnen brengen; dat deze maatrege
len betrekking hebben op het handelsverkeer met
derde landen en dat het einde van hun toepassing
wordt bepaald door de verdwijning van de versto
ring of de dreigende verstoring;
Overwegende dat de Raad tot taak heeft de wijze
van toepassing van het vorengenoemde artikel 20,
lid 1 , alsmede de gevallen waarin en de grenzen
waarbinnen de Lid-Staten conservatoire maatregelen
kunnen treffen, te bepalen ;

Overwegende dat derhalve de belangrijkste elemen
ten dienen te worden bepaald aan de hand waarvan

Overwegende dat het marktmechanisme in de sector
granen een stelsel van certificaten en een stelsel van
vaststelling vooraf van heffingen en restituties in
houdt; dat het bestaan van deze stelsels leidt tot het
vaststellen van regels aan de hand waarvan na een
beknopt onderzoek van de situatie, conservatoire
maatregelen op communautair niveau kunnen wor
den getroffen ;

Overwegende dat het beroep door een Lid-Staat op
artikel 20 van Verordening (EEG ) nr. 2727/75 be
perkt dient te worden tot het geval waarin de markt
van deze Staat, na beoordeling gegrond op de boven
genoemde elementen, wordt beschouwd als te vol
doen aan de voorwaarden van genoemd artikel ;
dat de maatregelen die in dit geval kunnen worden
genomen zodanig dienen te zijn dat de marktsituatie
niet verder verslechtert ; dat zij evenwel een conser
vatoir karakter moeten bezitten; dat ingevolge dit
conservatoire karakter de toepassing der nationale
maatregelen slechts is gerechtvaardigd tot de inwer
kingtreding van een communautair besluit ter zake ;

kan worden beoordeeld of de markt in de Gemeen

schap ernstig is of dreigt te worden verstoord ;

Overwegende dat de Commissie tot taak heeft te
beschikken ter zake van de gemeenschappelijke vrij

Overwegende dat het noodzakelijk is, daar het be
roep op vrijwaringsmaatregelen afhankelijk is van
de invloed, uitgeoefend door het handelsverkeer met
de derde landen op de markt van de Gemeenschap,

waringsmaatregelen die dienen te worden genomen

de toestand van deze markt te beoordelen door

niet slechts rekening te houden met de elementen die
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
H Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet ver
schenen in het PB).

na een verzoek hiertoe door een Lid-Staat, zulks
binnen een tijdvak van 24 uur na de ontvangst
van dit verzoek; dat ten einde de Commissie in staat
te stellen de toestand op de markt zo doeltreffend
mogelijk te beoordelen, het noodzakelijk is in bepa
lingen te voorzien, die waarborgen dat zij zo spoedig
mogelijk op de hoogte wordt gebracht van het feit
dat een Lid-Staat conservatoire maatregelen toepast;
dat derhalve dient te worden bepaald dat de Com
missie wordt ingelicht zodra tot het nemen van deze
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maatregelen is besloten en dat deze kennisgeving
dient te worden aangemerkt als een verzoek in de
zin van artikel 20, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij de beoordeling of in de Gemeenschap de markt
voor een of meer der in artikel 1 van Verordening

(EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten als gevolg
van in- of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat
of dreigt te ondergaan, die de doeleinden van artikel
39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen, wordt
in het bijzonder rekening gehouden :

a) met de hoeveelheden van de produkten waarvoor
in- of uitvoercertificaten werden afgegeven of
aangevraagd ;
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zakelijk zijn. Zij mogen slechts betrekking hebben
op produkten van herkomst uit of met bestemming
van derde landen. Zij kunnen worden beperkt tot
bepaalde herkomsten, oorsprongen, bestemmingen,
kwaliteiten of aanbiedingsvormen. Zij kunnen wor
den beperkt tot de invoer met bestemming van be
paalde gebieden van de Gemeenschap of tot de
uitvoer van herkomst uit dergelijke gebieden.

3 . De afwijzing van de in lid 1 bedoelde aanvragen
is van toepassing op aanvragen, ingediend gedurende
de perioden waarin de opschorting, bedoeld in artikel
3 of artikel 4, werd toegepast.
Indien zich evenwel plotseling omstandigheden voor
doen die een zodanige prijswijziging tot gevolg heb
ben of dreigen te hebben dat duidelijk is dat de
heffing of de restitutie niet meer aan zijn doel beant
woordt, kan de afwijzing betrekking hebben op de
aanvragen die zijn ingediend vanaf het ogenblik
waarop deze omstandigheden zich voordeden.
Artikel 3

b) met de beschikbare hoeveelheden produkten op
de markt van de Gemeenschap ;

c) met de prijzen geconstateerd op de markt van
de Gemeenschap of met de te verwachten ont
wikkeling van deze prijzen, en inzonderheid met
hun neiging tot buitensporige stijging of, voor
produkten waarvoor geen interventieprijs is vast
gesteld, met hun neiging tot buitensporige daling;
d) met de hoeveelheden produkten waarvoor inter
ventiemaatregelen worden of eventueel moeten
worden genomen, indien de in aanhef bedoelde
situatie zich voordoet ten gevolge van invoer.

De Commissie kan, na een beknopt onderzoek van
de situatie op basis van de in artikel 1 vermelde
elementen, bij beschikking constateren dat aan de

voorwaarden voor de toepassing van artikel 20, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 is voldaan. Zij

stelt de Lid-Staten in kennis van haar besluit en

maakt het openbaar door aanplakking op de plaats
waar zij gevestigd is.
Dit besluit brengt voor de betrokken produkten, met
ingang van het daartoe vermelde uur, dat later ligt

dan de kennisgeving, de voorlopige opschorting
mede van de vaststelling vooraf van de heffingen
of restituties en voorts van de afgifte der certificaten.

Artikel 2

1 . De maatregelen die kunnen worden genomen in
toepassing van artikel 20, leden 2 en 3, van Verorde

Onverminderd het bepaalde in artikel 20, lid 2,
tweede zin, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 is dit
besluit gedurende ten hoogste 48 uren van toepassing.

ning (EEG) nr. 2727/75 indien de toestand, bedoeld
in lid 1 van dit artikel zich voordoet, zijn :

a) gehele of gedeeltelijke schorsing van de vast
stelling vooraf van heffingen of restituties, die
tot gevolg heeft dat de nieuwe aanvragen niet
ontvankelijk zijn ;

b) gehele of gedeeltelijke stopzetting van de afgifte
van invoer- of uitvoercertificaten, die tot gevolg
heeft dat nieuwe aanvragen niet ontvankelijk
zijn ;

c) de gehele of gedeeltelijke afwijzing van de han
gende aanvragen voor vaststelling vooraf van de
heffingen of restituties en voor de afgifte van
certificaten.

2. Deze maatregelen mogen slechts worden getroffen
in de mate en voor de tijdsduur die strikt nood

Artikel 4
1 . Een Lid-Staat kan te conservatoiren titel een of

meer maatregelen nemen als hij van mening is, na
een beoordeling gegrond op de elementen bedoeld in
artikel 1 , dat de toestand bedoeld in artikel 20, lid 1,
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 zich op zijn
grondgebied voordoet.
De conservatoire maatregelen zijn :

a) de gehele of gedeeltelijke opschorting van de
vaststelling vooraf van de heffingen of restituties ;
b) de gehele of gedeeltelijke opschorting van de af
gifte van invoer- of uitvoercertificaten.
De bepalingen van artikel 2, lid 2, zijn van toepassing.
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2. De conservatoire maatregelen worden per telex
bericht ter kennis van de Commissie gebracht zodra
tot het nemen ervan besloten is. Deze kennisgeving
geldt als het verzoek, bedoeld in artikel 20, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 . Zij zijn slechts van
toepassing totdat het op deze grondslag door de
Commissie genomen besluit in werking treedt.
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wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen in
de sector granen (1 ), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

Artikel 5

Artikel 6

1 . Verordening (EEG) nr. 2591/69 van de Raad van
18 december 1969 houdende omschrijving van de

Deze verordening treedt in werking óp 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

H PB nr. L 324 van 27. 12. 1969, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2749/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

inzake de vermindering van de heffing die met ingang van het verkoopseizoen 1973/
1974 van toepassing is op bepaalde invoeren van voedergranen in de Italiaanse
Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Geilet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ),
inzonderheid op artikel 23 , lid 1 , tweede alinea,

Bij invoer van gerst, haver, maïs, sorgho en pluim
gierst, tros- of vogelgierst (millet) over zee in de
Italiaanse Republiek gedurende het verkoopseizoen
1973/ 1974 kan deze Lid-Staat een bedrag van
6 rekeneenheden per ton op de heffing in mindering
brengen. Aan het begin van elk van de vier volgende
verkoopseizoenen wordt dit bedrag achtereenvolgens
met 1,50 rekeneenheid verlaagd.

Gezien het voorstel van de Commissie,
Artikel 2

Overwegende dat in artikel 23 van vorengenoemde
verordening is bepaald dat voor de verkoopseizoenen
na 1972/ 1973 het bedrag van de vermindering van
de heffing die van toepassing is op de invoer over
zee in Italië van voedergranen, door de Raad tege
lijkertijd met de prijzen voor elk verkoopseizoen zal
worden vastgesteld ;

Overwegende dat, ten einde de aanpassing van de
Italiaanse markt aan het gemeenschappelijk stelsel
mogelijk te maken, dit bedrag over een periode van
vijf verkoopseizoenen, met ingang van het verkoop
seizoen 1973/1974, geleidelijk dient te worden ver
laagd,

1 . Verordening (EEG) nr. 1359/73 van de Raad van
15 mei 1973 inzake de vermindering van de heffing
die met ingang van het verkoopseizoen 1973 / 1974
van toepassing is op bepaalde invoeren van voeder
granen in de Italiaanse Republiek (2), wordt inge
trokken .

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(M Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(2) PB nr. L 141 van 28 . 5 . 1973 , blz. 32.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2750/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de criteria voor de beschikbaarstelling van voor voedselhulp
bestemd graan

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector granen (*),
inzonderheid op artikel 28,
Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 668/75 (3), inzonderheid
op artikel 23 bis,

Overwegende dat, wanneer deze specifieke gevallen
zich niet voordoen, het graan op de gehele markt
van de Gemeenschap dient te worden betrokken ;
Overwegende dat met de procedure van openbare
inschrijving het graan tegen de gunstigste voorwaar
den beschikbaar kan worden gesteld ; dat evenwel
voor spoedacties, met het oog op snelle uitvoering,
andere procedures gevolgd kunnen worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Graan in de zin van deze verordening zijn de produk
ten bedoeld

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 28 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 en in artikel 23 bis van Verorde
ning nr. 359/67/EEG is bepaald dat de criteria voor
de beschikbaarstelling in de Gemeenschap van voor
voedselhulp bestemde produkten vastgesteld moeten
worden door de Raad ;
Overwegende dat voorkomen dient te worden dat de
graanmarkt wordt verstoord door het aan de markt
onttrekken van voor voedselhulp bestemd graan ;

Overwegende dat daartoe dient te worden bepaald
dat, wanneer de marktsituatie in bepaalde gebieden
van de Gemeenschap de interventiebureaus tot om
vangrijke aankopen zou kunnen nopen, het graan in
die gebieden beschikbaar kan worden gesteld ten
einde de druk op de markt te verminderen ; dat,
wanneer bepaalde interventiebureaus graanvoorraden
hebben, de beschikbaarstelling van hun voorraden of
gedeelten ervan een sanering van hun situatie kan

a) in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2727/75,
b) in artikel 1 van Verordening nr. 359/67/EEG.
Artikel 2

Graan bestemd voor voedselhulp wordt in de Ge
meenschap beschikbaar gesteld overeenkomstig de
hierna vermelde bepalingen.
Artikel 3

1 . Wanneer de prijsontwikkeling op de graanmarkt
in een gebied van de Gemeenschap een dalende of
een flauwe tendens vertoont die, gezien de omvang
van de oogst of van de regionale voorraden en hun
geografische ligging, het interventiebureau kan nopen
tot omvangrijke aankopen, kan het graan aangekocht
worden op de markt van het betrokken gebied.

betekenen ;

2. Wanneer een interventiebureau voorraden heeft,
kunnen deze voorraden gebruikt worden.

H Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
(8) PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975, blz. 18 .

3 . Wanneer de in lid 1 of lid 2 bedoelde voQrwaar
den niet zijn vervuld, of wanneer geen gebruik wordt
gemaakt van de in genoemde leden voorziene moge
lijkheden, wordt het graan op de gehele markt van
de Gemeenschap aangekocht.
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Artikel 4

1 . Voor de in artikel 3, lid 1 en lid 3, bedoelde aan
kopen worden door de interventiebureaus openbare
inschrijvingen gehouden; deze openbare inschrijvin
gen hebben betrekking op de leverantie van het pro
dukt fob of op de leverantie in een overeenkomstig
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2727/75 of, naar gelang van het geval, van Verorde
ning nr. 359/67/EEG, de voorwaarden voor beschik
baarstelling vast, daarbij met name rekening hou
dende met de in artikel 3 vastgestelde criteria.
Artikel 7

stadium.

2. Bij gebruik van graan van interventiebureaus
wordt een openbare inschrijving gehouden die be
trekking heeft op het laden, het vervoer, eventueel
de verwerkirig, de leverantie fob of de leverantie in
een overeenkomstig stadium.
3 . Wanneer er besloten wordt dat een leverantie in
het kader van een communautaire actie in een later

stadium dan het fob-stadium of een overeenkomstig
stadium wordt uitgevoerd, heeft de in lid 1 of in het
lid 2 bedoelde openbare inschrijving betrekking op
de leverantie tot in dit latere stadium .

4. De inschrijvingsvoorwaarden moeten de gelijke
toegang en behandeling van elke belanghebbende
waarborgen, ongeacht diens plaats van vestiging in
de Gemeenschap.

Artikel 5

1 . Bij een nationale actie doet de betrokken Lid
Staat de Commissie mededeling van de datum waar
op hij zijn actie denkt te ondernemen, het begrotings
jaar ten laste waarvan deze actie gebracht zal worden,
de voorgenomen spreiding van de leveringen, het
land van bestemming, de hoeveelheid en het produkt,
de haven van verscheping en de voorgenomen wijze
van beschikbaarstelling.

2. Na ontvangst van deze mededeling onderzoekt de
Commissie overeenkomstig de procedure van artikel
26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 of, naar gelang
van het geval, van Verordening nr. 359/67/EEG,
daarbij rekening houdende met de algemene situatie
op de markt van de Gemeenschap, of de voorge
nomen wijze van beschikbaarstelling beantwoordt
aan de in artikel 3 bedoelde voorwaarden, en stelt
zij , indien nodig, aan de betrokken Lid-Staat voor,
de voorgenomen wijze van beschikbaarstelling te
wijzigen.

Artikel 6

Bij een communautaire actie stelt de Commissie na
bestudering van de marktsituatie overeenkomstig de
procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr.

1 . Met het oog op communautaire spoedacties die
betrekking hebben op granen in onbewerkte staat,
houden de Lid-Staten bepaalde hoeveelheden van de
genoemde produkten die door hun interventiebureau
zijn overgenomen ter beschikking voor levering op
ongeacht welk tijdstip ; indien het interventiebureau
niet over deze hoeveelheden beschikt, stellen de Lid
Staten onmiddellijk de nodige hoeveelheden ter be
schikking, afkomstig uit op hun markt bestaande
voorraden .

2. Met het oog op communautaire spoedacties die
betrekking hebben op de in artikel 1 bedoelde ver
werkte granen, alsmede op andere rijst dan padie,
houdt elke overeenkomstig lid 4 aangewezen Lid
Staat volgens een versnelde procedure een openbare
inschrijving die betrekking heeft op de levering van
de produkten fob of op de levering in een dienover
eenkomstig stadium.

3 . Ten einde het versnelde vervoer mogelijk te
maken van de produkten vanaf de plaats waar de
goederen ter beschikking worden gehouden of ter
beschikking zijn gesteld, voor wat de in lid 1 be
doelde produkten betreft, of vanaf het stadium fob
of van het dienovereenkomstige stadium, voor wat de
in lid 2 bedoelde produkten betreft, kan elke over
eenkomstig lid 4 aangewezen Lid-Staat gebruik
maken van andere procedures dan de openbare
inschrijving.
4. Zodra in beginsel tot een communautaire spoed
actie is besloten, wijst de Commissie de met de uit
voering belaste Lid-Staat of Lid-Staten aan, bepaalt
zij datum en plaats waarop de produkten, naar gelang
van het geval, in de Gemeenschap of in het begun
stigde land ter beschikking dienen te worden gesteld,
alsmede alle andere ter uitvoering van deze actie
noodzakelijke gegevens.
5 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de omvang
van de levering en de aard van de in lid 1 bedoelde
produkten vast.
6. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel en in
zonderheid de criteria aan de hand waarvan de Com

missie de in lid 4 bedoelde besluiten neemt, worden
volgens de procedure van artikel 26 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 of, naar gelang van het geval, van
Verordening nr. 359/67/EEG, vastgesteld.
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Artikel 8

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

1 . Verordening (EEG ) nr. 1693 /72 van de Raad van
3 augustus 1972 tot vaststelling van de criteria voor
de beschikbaarstelling van voor voedselhulp bestemd
graan (1), wordt ingetrokken.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

f1) PB nr. L 178 van 5 . 8 . 1972, blz. 3.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2751/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1693/72 voor wat betreft de wijze van
beschikbaarstelling van voedselhulp ten gunste van de Sahellanden
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector gra
nen 0 ), inzonderheid op artikel 28,

Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 668/75 (3), inzonderheid
op artikel 23 bis,
Overwegende dat het, gezien de transportmoeilijk
heden waarmee de Sahellanden te kampen hebben,
wenselijk lijkt een voldoende soepel systeem te kiezen
waardoor de als voedselhulp geleverde produkten bij
aankomst in de Afrikaanse ontschepingshavens zo
spoedig mogelijk naar de plaatsen van distributie

voor voedselhulp bestemd graan (5) neergelegde
procedure van openbare inschrijving, wat betreft de
transportfase vanaf het cif-stadium tot aan de plaat
sen van distributie, niet steeds toelaat dat wordt
beantwoord aan de gestelde doeleinden van soepel
heid en snelheid ; dat dus het gebruik van andere
procedures, zoals onderhandse regelingen, mogelijk
dient te worden gemaakt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In afwijking van artikel 4, lid 3 , van Verordening
(EEG) nr. 2750/75 kan, indien nodig, van een andere
procedure dan de openbare inschrijving gebruik wor
den gemaakt voor het vervoer vanaf het cif-stadium
tot de plaatsen van distributie van als voedselhulp
ten gunste van de Sahellanden uit hoofde van het
programma 1973/ 1974 geleverde granen en rijst.

kunnen worden vervoerd ;

Overwegende dat in het besluit van de Raad van
28 december 1973 betreffende de financiering door
de Gemeenschap van bepaalde uitgaven verbonden
aan de verstrekking van voedselhulp uit hoofde van
het programma 1973/1974 (4), wordt bepaald dat de
communautaire financiering in het kader van de
voedselhulpacties van de Gemeenschap ten behoeve
van de Sahellanden de uitgaven in verband met de
levering van de produkten op de plaatsen van distri
butie dekt ;

Artikel 2

1 . Verordening (EEG) nr. 3581 /73 van de Raad van
28 december 1973 houdende afwijking van Verorde
ning (EEG) nr. 1693/72 voor wat betreft de wijze
van beschikbaarstelling van voedselhulp ten gunste
van de Sahellanden (6), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

Overwegende dat het gebruik maken van de in
artikel 4, lid 3 , van Verordening (EEG) nr. 2750/75

Artikel 3

van de Raad van 29 oktober 1975 houdende de vast

Deze

stelling van criteria inzake de beschikbaarstelling van

1 november 1975 .

verordening

treedt

in

werking

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

(*)
(2)
(8)
(4)

Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975, blz. 18 .
PB nr. L 359 van 28 . 12. 1973, blz. 53 .

(5) Zie blz. 89 van dit Publikatieblad .
(«) PB nr. L 359 van 28 . 12. 1973 , blz. 49.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2752/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1693/72 voor wat betreft de wijze
van beschikbaarstelling van voedselhulp ten gunste van de Sahellanden en Ethiopië

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
granen (*), inzonderheid op artikel 28,
Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 668/75 (3), inzonderheid
op artikel 23 bis,

gebruik van een andere procedure mogelijk dient te
worden gemaakt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In afwijking van artikel 4, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 2750/75 kan van een andere procedure
dan de inschrijving gebruik worden gemaakt voor
de aanvoer vanuit de Gemeenschap tot de plaatsen
van bestemming van als voedselhulp aan de Sahel
landen en Ethiopië uit hoofde van het programma
1974/ 1975 geleverde granen en rijst.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het, gezien de moeilijkheden die
het vervoer naar de Sahellanden en Ethiopië onder
vindt, wenselijk lijkt een voldoende soepel systeem
te kiezen voor het aanvoeren van de voedselhulp ten
einde deze moeilijkheden zo spoedig mogelijk te
overwinnen;

Artikel 2

1 . Verordening (EEG) nr. 3233/74 van de Raad
van 17 december 1974 houdende afwijking van Ver
ordening (EEG) nr. 1693/72 voor wat betreft de wijze
van beschikbaarstelling van voedselhulp ten gunste
van de Sahellanden en Ethiopië (5), wordt inge
trokken .

Overwegende dat het gebruik maken van de in
artikel 4, lid 3 , van Verordening (EEG) nr. 2750/75
van de Raad van 29 oktober 1975 houdende de vast

stelling van criteria inzake de beschikbaarstelling
van voor voedselhulp bestemd graan (4), neergelegde
procedure van inschrijving, wat betreft de aanvoer
der produkten tot de plaatsen van bestemming, niet
steeds toelaat dat wordt beantwoord aan de gestelde
doeleinden van soepelheid en snelheid; dat dus het

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*)
(2)
(»)
(4)

Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
PB nr. L 72 van 20. 3. 1975, blz. 18.
Zie blz. 89 van dit Publikatieblad.

(8) PB nr. L 346 van 24. 12. 1974, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2753/75 VAN DE RAAD
van 2.9 oktober 1975

betreffende de invoer van durum tarwe uit Marokko

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op ar
tikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement- ( 1 ),
Overwegende dat artikel 8 van bijlage 1 van de
Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Economische Gemeen
schap en het Koninkrijk Marokko, voorziet in een
speciale regeling voor de invoer van durum tarwe,
van postonderverdeling 10.01 B van het gemeen
schappelijk douanetarief, van oorsprong uit Marokko
in de zin van het Protocol betreffende de definitie

van het begrip „produkten van oorsprong" en be

administratieve samenwerking — welk Protocol is
gehecht aan de Overeenkomst waarbij een Associatie
tot stand wordt gebracht tussen de Europese Econo
mische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko —
en welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeen

schap wordt vervoerd, is de heffing die wordt vast
gesteld ter uitvoering van artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 (2), verminderd met 0,5 reken
eenheid per ton.
Artikel 2

De bij deze verordening vastgestelde regeling geldt
vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst waarbij
een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Economische Gemeenschap en het Konink
rijk Marokko, in werking treedt en zolang deze
Overeenkomst van toepassing is.

treffende de methoden van administratieve samen

werking; dat voor de invoering van deze regeling
uitvoeringsbepalingen moeten worden aangenomen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 3

1 . Verordening (EEG) nr. 1464/69 van de Raad van
23 juli 1969 betreffende de invoer van durum tarwe
uit Marokko (3), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

De heffing die geldt bij invoer in de Gemeenschap
van durum tarwe, van postonderverdeling 10.01 B
van het gemeenschappelijk douanetarief, welke van
oorsprong is uit Marokko in de zin van het Protocol
betreffende de definitie van het begrip „produkten
van oorsprong" en betreffende de methoden van

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

(*) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet ver
schenen in het PB).

(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(3 ) PB nr. L 197 van 8 . 8 . 1969, blz. 91 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2754/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

met betrekking tot de invoer van bepaalde graansoorten uit Turkije

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat voor de tenuitvoerlegging van deze
regeling uitvoeringsbepalingen moeten worden vast
gesteld,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische
Gemeenschap,
inzonderheid
op
artikel 43 ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie,
Artikel 1

Gezien het advies van het Europese Parlement (*),
Overwegende dat in artikel 12 van bijlage 5 van de
Interimotereenkomst tussen de Europese Econo
mische Gemeenschap en Turkije en in artikel 12 van
bijlage 6 van het Aanvullend Protocol van de Over
eenkomst waarbij een associatie tot stand wordt ge
bracht tussen de Europese Economische Gemeen
schap en Turkije wordt bepaald dat de heffing bij
invoer van harde tarwe („durum") en kanariezaad,
verkregen in Turkije en rechtstreeks van dit land naar
de Gemeenschap vervoerd, de heffing is die wordt
berekend overeenkomstig artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober
1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (2), verminderd met
0,50 rekeneenheid per ton ;
Overwegende dat in artikel 13 van bovengenoemde
bijlagen wordt bepaald dat, op voorwaarde dat
Turkije een speciale heffing toepast bij uitvoer van
rogge naar de Gemeenschap, de heffing bij invoer in
de Gemeenschap van bovengenoemd produkt, bere
kend overeenkomstig artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 wordt verminderd met een bedrag
dat gelijk is aan de betaalde heffing en maximaal 8
rekeneenheden per ton bedraagt;
Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van
de Interimovereenkomst

en

van

het

Aanvullend

Protocol dient te worden bepaald dat voornoemde
speciale heffing bij invoer in de Gemeenschap in de
prijs voor rogge wordt doorberekend ; dat het ten
einde een juiste toepassing van de bedoelde regeling
te waarborgen dienstig is de noodzakelijke maatrege
len te treffen opdat bij de invoer van de rogge de
importeur het bewijs levert, dat de speciale heffing
bij uitvoer door de exporteur is voldaan ;
I 1 ) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet ver
schenen in het PB ).
(2) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad.

De heffingen bij invoer in de Gemeenschap van harde
tarwe („durum") en kanariezaad, respectievelijk be
horend tot de posten 10.01 B en 10.07 ex D van het
gemeenschappelijk douanetarief, verkregen in Turkije
en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, zijn de heffingen die overeenkomstig het
bepaalde in artikel 13 van Verordening (EEG) nr.
2727/75 worden berekend, elk verminderd met 0,50
rekeneenheid per ton.
Artikel 2

De heffing bij invoer in de Gemeenschap van rogge
van post 10.02 van het gemeenschappelijk douane
tarief, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat
land naar de Gemeenschap vervoerd, is de heffing
die overeenkomstig artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 is berekend, verminderd met een
bedrag dat gelijk is aan de speciale heffing die door
Turkije wordt geheven bij de uitvoer van boven
genoemd produkt naar de Gemeenschap, met een
maximum van 8 rekeneenheden per ton.
Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde regeling wordt toegepast
op elke invoer waarvoor de importeur het bewijs
levert dat de speciale heffing bij uitvoer is voldaan
door de exporteur tot een bedrag, dat niet hoger
mag zijn dan dat van de overeenkomstig artikel 13
van Verordening (EEG ) nr. 2727/75 berekende hef
fing bij invoer van rogge in de Gemeenschap, noch
8 rekeneenheden per ton overtreft.
Artikel 4

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening, met
name van artikel 3 , worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 26 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 .

»
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Artikel 5

De bij deze verordening ingestelde regeling geldt
vanaf de inwerkingtreding van de Interimovereen

1 . 11 . 75

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

komst.

Artikel 6

Artikel 7

1 . Verordening (EEG) nr. 1234/71 van de Raad van

t 7 juni 1971 met betrekking tot de invoer van bepaalde
graansoorten uit Turkije (1 ), wordt ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. L 130 van 16. 6. 1971, blz. 53 .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11.75

Nr.L 281 /97

VERORDENING (EEG) Nr. 2755/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van
oorsprong uit Turkije

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 2

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de
artikelen 43 en 113 ,

Het vaste element dat bij invoer in de Gemeenschap
wordt geheven voor de hierna genoemde produkten
van oorsprong uit Turkije, wordt verlaagd met 50 % .

Gezien het voorstel van de Commissie,
Nr. van het

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ),

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

Overwegende dat de Associatieraad E.E.G. — Turkije
bij Besluit nr. 1 /73 , ter uitvoering van artikel 35 ,
lid 3 , van het Aanvullend Protocol , gewijzigd bij
artikel 6 van het te Ankara op 30 juni 1973 onder
tekende Complementair Protocol waarvan sommige
bepalingen vervroegd van toepassing werden ver
klaard bij de op 30 juni 1973 ondertekende Interim
overeenkomst, de regeling heeft vastgesteld die met
ingang van de inwerkingtreding van genoemde In
terimovereenkomst moet worden toegepast bij invoer
in de Gemeenschap van bepaalde landbouwproduk
ten van oorsprong uit Turkije ;
Overwegende dat voor hazelnoten het communau
taire tariefcontingent van 18 700 ton, waarvoor Tur
kije op de markt van de Gemeenschap in haar oor
spronkelijke samenstelling in aanmerking kwam,
dient te worden verhoogd met een hoeveelheid van
3 000 ton, bestemd voor de voorziening, tegen de in
het kader van genoemd contingent geldende ver
laagde rechten, van de markten van de nieuwe Lid
Staten waarvan de rechten aan het preferentiële recht
dat voor het contingent geldt, volgens het in de
Interimovereenkomst vastgestelde ritme zullen wor
den aangepast ;
Overwegende dat voor de tenuitvoerlegging van dit
besluit aanpassing van de communautaire voor
schriften nodig is,

■

11.07

Mout, ook indien gebrand :
A. niet gebrand :
II . andere :

a) in de vorm van meel

B. gebrand

Artikel 3

Het vaste element van de heffing die bij invoer in de
Gemeenschap wordt toegepast voor de in bijlage II
genoemde produkten van oorsprong uit Turkije,
wordt verlaagd zoals voor elk produkt is aangegeven.
Artikel 4

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, leden 1 en 3 ,
van de Interimovereenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en Turkije in verband
met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Ge
meenschap, mogen de hieronder opgesomde produk
ten van oorsprong uit Turkije, worden ingevoerd in
de Gemeenschap tegen een recht van 2,5 % ad va
lorem, binnen de grenzen van een jaarlijks commu
nautair tariefcontingent van 21 700 ton :
Nr. van het

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

gemeen

schappelijk

Omschrijving

douanetarief

Artikel 1
08.05

De douanerechten welke van toepassing zijn bij
invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I ge
noemde produkten van oorsprong uit Turkije, wor
den verlaagd zoals voor elk produkt is aangegeven.

Noten ( andere dan die bedoeld bij
post 08.01 ), amandelen , kastanjes
en pingels , vers of gedroogd , ook
zonder dop of schaal , al dan niet
gepeld :
ex G. andere :

( x ) Advies uitgebracht op 16. 10. 1975 (nog niet ver
schenen in het PB).

— Hazelnoten

Nr. L 281/98
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Artikel 5

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.

1 . Verordening (EEG) nr. 3375/73 van de Raad van

Artikel 6

10 december 1973 betreffende de invoer in de Ge

meenschap van bepaalde landbouwprodukten van
oorsprong uit Turkije (x ), wordt ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober - 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

( x ) PB nr. L 345 van 15 . 12 . 1973 , blz. 1 .
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Nr. L 281 /99

BIJLAGE 1

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Verlaging

douanetarief

03.01

Vis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren :
A. Zoetwatervis :

II. Paling of aal

70%

B. Zeevis :

I. in gehele staat, ook indien ontdaan van kop of in moten
gesneden :
e) Haaien

f) Noorse schelvis (Sebastes marinus)
g) Heilbot (Hippoglossus vulgaris) en kleine heilbot
(Reinhardtius hippoglossoides)

h) Kabeljauw (Gadus morrhua of Gadus callarias)
ij ) Koolvis (Pollachius virens of Gadus virens )
k) Schelvis

.

60%

1) Wijting (Merlangus merlangus)
m) Makreel
o) Schol

p) Zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de
Pagellussoorten
q) andere
03.03

Schaal-, schelp- en weekdieren (ook indien ontdaan van schaal
of schelp), vers (levend of dood), gekoeld, bevroren, gedroogd,
gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal, enkel gekookt
in water :

B. Schelp- en weekdieren :
IV. andere :

a) bevroren :

1 . Pijlinktvissen :

aa) van de soort Ommastrephes sagittatus en
van de Loligosoorten
bb) andere
2. Inktvissen van de soorten Sepia officinalis,
Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti
3 . achtarmige inktvissen van de Octopus-soorten
4 . andere

b) andere :
1 . Pijlinktvissen van de soort Ommastrephes sa
gittatus en van de Loligosoorten
2. overige
06.01

I

60%

60%
60%
60%
60%

60%
60%

Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in
bloei :

B. in blad of in bloei

50%>
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Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Verlaging

douanetarief

07.01

Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld :
E. Snijbiet en kardoen

60%

F. Peulgroenten, ook indien gedopt :
ex III .

andere :

— Bonen ( Vicia Faba Major L. ) van 1 juli tot
en met 30 april

60%

N. Olijven :
I.

bestemd voor andere doeleinden dan het vervaar

digen van olie (x)
O. Kappers

60%

60%

ex T. andere :

— Peterselie

07.03

60%

Groenten en moeskruiden , in water, waaraan , voor het voor
lopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toe
gevoegd, doch niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie :

A. Olijven :

I. bestemd voor andere doeleinden dat het vervaardigen
van olie (x)
B. Kappers
07.04

60%
60%

Groenten en moeskruiden, gedroogd, gedehydreerd of geëva
poreerd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan
wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze
bereid :
A. Uien

1 /6

ex B. andere :
— Knoflook

08.02

Citrusvruchten, vers of gedroogd

D. Pompelmoezen en pomelo's
08.03

40%

Vijgen, vers of gedroogd :
A. vers

08.05

12,5 %

60%

Noten (andere dan die bedoelde bij post 08.01 ) amandelen,
kastanjes en pingels, vers of gedroogd , ook zonder dop of
schaal, al dan niet gepeld :
D. Pimpernoten (pistaches)

60%

E. Pecannoten

60%

ex G. andere :

— Pingels
08.06

60%

Appelen, peren en kweeperen, vers :
C. Kweeperen

60%

(*) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoeg
de autoriteiten .
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Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Verlaging

douanetarief

08.12

.

Fruit (ander dan dat bedoeld bij de posten 08.01 tot en met
08.05 ), gedroogd :
A. Abrikozen

60%

B. Perziken

60%

D. Appelen en peren

60%

E. Papaja's

60%

F. gemengd fruit :

60%

I. zonder pruimen

60%

G. ander
12.03

Zaaigoed , sporen daaronder begrepen : „
C. Zaden van voedergewassen :
ex I. van wikken ( x)

20.01

50%

Groenten , moeskruiden en vruchten , bereid of verduurzaamd

in azijn of in azijnzuur, met of zonder zout, specerijen, mosterd
of suiker :
ex B. andere :

-— bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur, met
of zonder zout, specerijen, of mosterd, doch zonder
suiker, met uitzondering van augurken
20.02

60%

Groenten en moeskruiden , bereid of verduurzaamd zonder
azijn of azijnzuur :

F. Kappers en olijven
ex H. — andere, met uitzondering van wortelen en mengsels

60%
60%

•— Mengsels genaamd „Türlü" waarin sla-, spek-,
pronk- en snijbonen, aubergines, pompoenen en
verschillende andere groenten en moeskruiden zijn
verwerkt
20.05

50%

Jam, gelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta , door
koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker :
C. andere :

ex III . overige :
— Vijgenmoes
20.06

60%

Op andere wijze bereide of verduurzaamde vruchten, ook in
dien met toegevoegde suiker of alcohol :
A. Noten , amandelen , kastanjes en pingels, gebrand, gebrande
grondnoten daaronder begrepen

60%

(*) Deze concessie heeft alleen betrekking op handelszaad in de zin van artikel 2 , lid 1 , alinea D , van Richtlijn nr. 66/401 /
EEG van 14 juni 1966 (PB nr. 125 van 11 . 7. 1966).
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BIJLAGE II

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Verlaging

douanetarief

19.03

Deegwaren

21.07

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen :

75%

A. Granen , in korrels , in de aar of in de kolf, voorgekookt
of anderszins bereid

E. Preparaten, „fondues" genaamd

50%
50%

F. andere :

ex I b) 2 cc)
ex I c) 2 cc) — gebroken maïskorrels, onder druk in wa
ter gekookt, met toevoeging van extrac
ten van mout, van suiker en van zout
en gedroogd, bestemd om te worden ge
bruikt als tussenprodukten voor de ver
vaardiging van corn-flakes en dergelijke
bereidingen

50%

ex I a) 2 bb)
ex I a) 2 cc) — Produkten genaamd „Bulgur tarwegrut
ten", gevormd door gedeeltelijk gepelde
en grof gebroken korrels , die nog een
kleine hoeveelheid hele korrels bevatten

en bovendien een warmtebehandeling
(voorgekookt) hebben ondergaan

50%

ex I b) 2 aa)
ex I b) 2 bb) — zoete aardappelen, voor menselijke voe
ding, bereid of verduurzaamd, anders
dan met suiker of siroop

50%

ex I a) 2 aa)
. ex I a) 2 bb)

ex I e) 1
ex I e) 2

ex I f)

— Produkten voor menselijke consumptie,
bestaande uit natuurhoning, verrijkt met
zogenaamde „gelée royale" van bijen

50%
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Nr. L 281 / 103

VERORDENING (EEG) Nr. 2756/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de drempelprijzen voor granen voor het verkoopseizoen
1975/ 1976

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1975/1976 worden de drem
pelprijzen voor granen als volgt vastgesteld :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (*),
inzonderheid op artikel 5, lid 5, sub b ),

R.E /1 000 kg

zachte tarwe en mengkoren
rogge

gerst
maïs

Gezien het voorstel van de Commissie,

durum tarwe
haver

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de drempelprijs voor
de voornaamste graansoorten zodanig moet worden
vastgesteld dat de verkoopprijs van de ingevoerde
produkten op de markt van Duisburg overeenkomt
met de richtprijs ; dat dit doel bereikt kan worden
wanneer van de richtprijs de gunstigste vervoerkosten
tussen Rotterdam en Duisburg, de overslagkosten te
Rotterdam en een handelsmarge worden afgetrokken ;
dat de richtprijzen voor het verkoopseizoen 1975 /
1976 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2732/
75 (2);

boekweit

sorgho
andere gierst
(pluimgierst, trosgierst, enz.)
kanariezaad

136,45
135,75
124,00
123,40
204,35
119,00
121,50
121,50
121,50
121,50

Artikel 2

1 . Verordening (EEG) nr. 1173/75 van de Raad van

28 april 1975 houdende vaststelling van de drempel
prijzen voor granen voor het verkoopseizoen 1975/
1976 (3), wordt ingetrokken.

Overwegende dat de drempelprijzen van de andere
graansoorten waarvoor geen richtprijs wordt vast
gesteld, overeenkomstig artikel 5 , lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 2727/75, zodanig moeten worden vast
gesteld dat voor de voornaamste daarmede concur
rerende granen op de markt van Duisburg de richt
prijs kan worden bereikt,

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(') Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) Zie blz . 30 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. L 117 van 7. 5 . 1975 , blz. 6.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2757/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de algemene regels van het stelsel van compenserende
bedragen „toetreding" in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Ge
meenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (*), ondertekend op 22 januari 1972,
inzonderheid op artikel 55 , lid 6, en artikel 62, lid 1 ,
van de bij dat Verdrag gevoegde Akte,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat volgens de artikelen 51 en 52 van
de Akte voor de nieuwe Lid-Staten prijzen worden
vastgesteld op een peil dat afwijkt van dat van de
gemeenschappelijke prijzen ; dat krachtens artikel 55
van de Akte deze verschillen in prijspeil door een
stelsel van compenserende bedragen worden gecom
penseerd ;
Overwegende dat krachtens artikel 73 van de Akte de
voornoemde artikelen 51 en 52 in de sector granen
van toepassing zijn op de afgeleide interventieprijzen ;

Overwegende dat voor de produkten waarop deze
vaststelling betrekking heeft, de compenserende be
dragen die van toepassing zijn in het handelsverkeer
tussen de oorspronkelijke Gemeenschap en de nieuwe
Lid-Staten en tussen deze laatste en derde landen,
gelijk zijn aan het verschil tussen de voor de betrok
ken nieuwe Lid-Staat vastgestelde prijzen en de ge
meenschappelijke prijzen ;

Overwegende dat voor de andere graansoorten de
regels voor de bepaling van het peil van de compen
serende bedragen moeten worden vastgesteld met
inachtneming van artikel 74, lid 1 , van de Akte, ten
einde tot een geleidelijke aanpassing aan de in de
Gemeenschap bestaande prijsverhouding te komen ;
Overwegende dat duidelijk moet worden gesteld dat
de toepassing van de bepalingen van artikel 55 , lid 1 ,
sub b ), van de Akte leidt tot het in mindering
brengen van het compenserende bedrag op de heffing
bij invoer of de restitutie bij uitvoer;
(!) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .

Overwegende dat voor het geval zulks noodzakelijk
blijkt, dient te worden voorzien in de mogelijkheid,
een stelsel van vaststelling vooraf van het compen
serende bedrag in te voeren ;
' Overwegende dat krachtens artikel 55 , lid 3 , van de
Akte, de compenserende bedragen die in het handels
verkeer tussen de nieuwe Lid-Staten van toepassing
zijn, worden bepaald aan de hand van de voor elk
van hen vastgestelde compenserende bedragen ; dat
dit van deze Lid-Staten nader dient te worden ge
regeld, door te bepalen dat deze bedragen, in elk
afzonderlijk geval, gelijk zijn aan het prijsverschil dat
tussen de betrokken Lid-Staten bestaat en dat heeft

gediend voor de bepaling van de compenserende
bedragen die van toepassing zijn in het handelsver
keer met de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling ;
Overwegende dat volgens artikel 74, lid 2, van de
Akte, voor de verwerkte produkten die vallen onder
Verordening (EEG ) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (2), het
compenserende bedrag wordt afgeleid van het com
penserende bedrag dat geldt voor de graansoorten
waarin deze produkten zijn vervaardigd, aan de hand
van de coëfficiënten of de regels voor de vaststelling
van de heffing, of het variabele element van de hef
fing, voor die produkten ; dat voornoemde coëffi
ciënten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
2743 /75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende

vaststelling van de regeling voor mengvoeders op
basis van granen (3 ), bij Verordening (EEG) nr. 2744/
75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende de

regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis
van granen en rijst verwerkte produkten (4 ), en bij
Verordening ( EEG) nr. 2734/75 van de Raad van
29 oktober 1975 tot vaststelling van de standaard
kwaliteiten voor bepaalde graansoorten en bepaalde
soorten meel , gries en griesmeel, alsmede van de
voorschriften voor de vaststelling van de drempel
prijzen voor deze soorten (5); dat het echter nood
zakelijk is de toepassing ervan in bepaalde gevallen
nader te regelen ;
(2)
(3 )
(4 )
(5)

Zie
Zie
Zie
Zie

blz.
blz .
blz .
blz .

1 van dit Publikatieblad.
60 van dit Publikatieblad.
65 van dit Publikatieblad .
34 van dit Publikatieblad.
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Overwegende dat, aangezien de compenserende be
dragen in het intracommunautaire handelsverkeer
ertoe dienen het goederenverkeer onder bevredigende
voorwaarden mogelijk te maken tussen twee Lid

Skaten met verschillend prijspeil, een compenserend
bedrag dient te worden geheven bij invoer in een
Lid-Staat met een hoger prijspeil en, omgekeerd, een
dergelijk bedrag dient te worden toegekend bij uit
voer naar een Lid-Staat met een lager prijspeil ;

Overwegende dat dientengevolge artikel 55 , lid 1 ,
sub a), van de Akte, volgens hetwelk de compen
serende bedragen door de invoerende Lid-Staat wor
den geheven of door de uitvoerende Lid-Staat wor
den toegekend, betekent, dat deze bedragen dienen
te worden geheven of toegekend door de Lid-Staat
met het hoogste prijspeil ;

Overwegende dat in artikel 56 van de Akte is be
paald dat passende maatregelen kunnen worden ge
troffen om de goede werking van de gemeenschap

Nr. L 281 / 105

Overwegende dat indien in het handelsverkeer tussen
een nieuwe Lid-Staat en derde landen het compen
serende bedrag in mindering moet worden gebracht
op de restitutie en deze lager is dan het compenseren
de bedrag of niet is vastgesteld, passende maatregelen
moeten worden genomen ter voorkoming van ver
leggingen van het handelsverkeer;

Overwegende dat regels moeten worden opgesteld
betreffende de heffing en de toekenning van de com
penserende bedragen, zodat verleggingen van het
handelsverkeer waartoe met name het verschil in het

peil van deze bedragen zou kunnen leiden, worden
voorkomen ;

Overwegende dat het ter wille van de duidelijkheid
nuttig is dat de Commissie gemachtigd wordt, de
door de Raad vastgestelde compenserende bedragen
over te nemen in de bijlage waarin de door de Com
missie vastgestelde bedragen zijn opgenomen,

pelijke ordening der markten te waarborgen indien
de prijs op de wereldmarkt hoger is dan de prijs,
aangehouden voor de berekening van de in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingestel
de belasting bij invoer, verminderd met het compen
serende bedrag ; dat deze maatregelen onder meer
beperking van de heffing of toekenning van de
compenserende bedragen op grond van de schomme
lingen van de prijzen op de wereldmarkt kunnen
inhouden ; dat derhalve de regels voor de toepassing
van deze beperking dienen te worden vastgesteld;
dat het voorts dienstig is deze beperking in dezelfde
mate te laten doorwerken op de op basis van granen
verwerkte produkten ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De compenserende bedragen die tot en met 31 juli
1976 van toepassing zijn in het handelsverkeer tussen
de Gemeenschap, in haar oorspronkelijke samen
stelling, en de nieuwe Lid-Staten, en tussen deze
laatste en derde landen, zijn voor de hierna volgende
granen de volgende :
Handelsverkeer met

R.E. / ton

Ierland
R.E. /ton

Verenigd
Koninkrijk

Zachte tarwe

6,00

4,50

26,62

Gerst

5,15

8,80

25,08

Denemarken

R.E. /ton

Artikel 2

1 . De compenserende bedragen die tot en met 31 juli 1976 van toepassing zijn in het
handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling en de
nieuwe Lid-Staten, en tussen deze laatste en derde landen, worden berekend door de
compenserede bedragen voor de referentiegraansoort te vermenigvuldigen met de hierna
volgende coëfficiënten :
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Coëfficiënten , van toepassing in het
handelsverkeer met

Produkt waarop het compen
serende betrag van toepassing is

Durum tarwe

Referentie
graansoort
Denemarken

Ierland

Verenigd
Koninkrijk

1,266

2,126

1,456

1,097

1,168

0,960

0,953

0,902

—

1,269

0,931

—

0,966

0,925

—

1,329

0,930

Zachte
tarwe

Rogge

Gerst

Haver

Gerst

Maïs

Gerst

—

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)

Gerst

Sorgho

Gerst

2. Voor de latere vaststellingen wordt het verschil
dat bestaat tussen de prijsverhouding van de referen
tiegraansoort en elk van de betrokken granen, in de
nieuwe Lid-Staten enerzijds, en in de Gemeenschap
in haar oorspronkelijke' samenstelling anderzijds, ge
leidelijk weggewerkt in het in artikel 52, lid 2, van
de Akte aangegeven tempo.

— het verschil tussen de bedragen die van toepas
sing zijn in het handelsverkeer tussen elk van
deze nieuwe Lid-Staten en de Gemeenschap in
haar oorspronkelijke samenstelling in de andere
gevallen.
Artikel 4

Als uitgangspunt voor de berekening dient, voor wat
betreft elke nieuwe Lid-Staat de prijsverhouding die
volgt uit de toepassing van het compenserende be
drag voor het afgelopen verkoopseizoen, en voor
wat betreft de Gemeenschap, die welke voor het
nieuwe verkoopseizoen is aangehouden voor de vast
stelling van de drempelprijzen.

De compenserende bedragen die gelden voor de in
artikel 1, sub c) en d), van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde produkten worden bepaald met be
hulp van de in de Verordeningen (EEG) nr. 2743 /75 ,
nr. 2744/75 en nr. 2734/75 aangegeven coëfficiënten.

3 . Voor zachte tarwe die voor menselijke comsump

Artikel 5

tie ongeschikt is gemaakt door de denaturering als
bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2727/
75 geldt het compenserende bedrag voor gerst.

Er wordt geen compenserend bedrag vastgesteld :
a) voor de produkten van de onderverdelingen 10.07
A en D van het gemeenschappelijk douanetarief;
b) in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in
haar oorspronkelijke samenstelling en Denemar
ken, voor de produkten van post 10.02 en van de
onderverdelingen 10.05 B en 10.07 B en C van het
gemeenschappelijk douanetarief.

In het handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Staten

onderling en tussen de nieuwe Lid-Staten en de Ge
meenschap in haar oorspronkelijke samenstelling
worden de compenserende bedragen geheven of toe
gekend door die van de twee betrokken Lid-Staten,
waarvan het prijspeil dat gediend heeft voor de be
paling van de compenserende bedragen, het hoogst is.
In het handelsverkeer van de nieuwe Lid-Staten met

derde landen worden de compenserende bedragen op
de heffing bij invoer en de restitutie bij uitvoer in
mindering gebracht.

Artikel 3

Artikel 6

De compenserende bedragen, van toepassing in het
handelsverkeer tussen twee nieuwe Lid-Staten, zijn
gelijk aan :

1 . Het compenserende bedrag dat van toepassing
is, is het op de dag van invoer of uitvoer geldende
compenserende bedrag.

— de compenserende bedragen die van toepassing
zijn in het handelsverkeer met de Gemeenschap
in haar oorspronkelijke samenstelling indien geen
compenserend bedrag is vastgesteld in het han
delsverkeer tussen laatstgenoemde en een van de
betrokken Lid-Staten ;

2. Ingeval zulks noodzakelijk blijkt, kan er echter
volgens de procedure van artikel 9, eerste alinea,
worden besloten tot de invoering van een stelsel
van vaststelling vooraf van het compenserende be
drag.
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Artikel 7
1 . Wanneer voor een van de in artikel 1 of in

artikel 2, lid 1 , bedoelde produkten de heffing bij
invoer lager is dan het compenserende bedrag dat
voor dit produkt is vastgesteld of dat hiervoor is
berekend overeenkomstig artikel 2, bepaalt de Com
missie aan de hand van de tabel in de bijlage het
bedrag dat als compenserend bedrag toegepast moet

Nr. L 281 / 107

steld, kan bij uitvoer van het betrokken produkt
naar derde landen, in de betreffende nieuwe Lid

Staat een bedrag worden geheven dat ten hoogste
gelijk is aan het verschil tussen het compenserende
bedrag en de restitutie of, naar gelang van het geval,
aan het compenserende bedrag.
Artikel 9

worden in het handelsverkeer tussen de Gemeen

schap in haar oorspronkelijke samenstelling en de
nieuwe Lid-Staten en tussen laatstgenoemde en derde
landen .

Ligt de heffing bij invoer echter tussen de uiterste
waarden waartussen ook het in artikel 1 vastgestelde
of het overeenkomstig artikel 2 berekende compen
serende bedrag is gelegen, dan blijft dit van toe

De nadere regels voor de toekenning, de heffing en
de terugvordering van de compenserende bedragen
worden, volgens de procedure van artikel 26 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75, vastgesteld en wel
zodanig dat met name eventuele verleggingen van
het handelsverkeer en concurrentievervalsingen wor
den voorkomen .

passing.

2. Voor de in artikel 1 , sub c), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten wordt het
als compenserend bedrag toe te passen bedrag door
de Commissie bepaald zoals in het vorige lid is
aangegeven, waarbij het als heffing bij invoer in
aanmerking te némen bedrag de heffing voor het
betrokken produkt is, verminderd met het bedrag
dat overeenkomt met de in Verordening (EEG) nr.
2734/75 bedoelde marge ter bescherming van de

De nadere regels voor de toepassing van deze ver
ordening en met name de bepaling van andere dan
de in artikel 1 vastgestelde compenserende bedragen,
worden volgens dezelfde procedure vastgesteld.
De Commissie is gemachtigd de compenserende be
dragen te publiceren te zamen met de in de artikelen
1 en 2, lid 3 , vastgestelde compenserende bedragen.
Artikel 10

verwerkende industrie .

3 . Voor de in artikel 1 , sub d), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten wordt het als
compenserend bedrag toe te passen bedrag door de
Commissie bepaald op grond van de schommelingen
van het bedrag of de bedragen die overeenkomstig
lid 1 voor de betrokken basisgraansoorten zijn be
paald.

1 . Verordening (EEG) nr. 229/73 van de Raad van
31 januari 1973 , houdende vaststelling van de al
gemene regels van het stelsel van de compenserende
bedragen in de sector granen en vaststelling van
deze bedragen voor bepaalde produkten ( 1 ), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1602/75
(2), wordt ingetrokken.

4. Voor de bepaling van deze bedragen in het han
delsverkeer tussen twee nieuwe Lid-Staten, zijn de
regels van artikel 3 van toepassing.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordeningen.

Artikel 8
Artikel 1 1

Indien voor een produkt een compenserend bedrag
is vastgesteld en indien de restitutie bij uitvoer lager
is dan dit compenserende bedrag of niet is vastge

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter •
G. MARCORA

(!) PB nr. L 27 van 1 . 2. 1973, blz. 25 .
(«) PB nr. L 164 van 27. 6. 1975, blz . 2.
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BIJLAGE

Bedrag van de heffing bij invoer
R.E. / ton

Als compenserend bedrag „toetreding" toe
te passen bedrag
R.E. / ton

van 100,00 tot 96,01

98,00

van

96,00 tot 92,01

94,00

van

92,00 tot 88,01

90,00

van

88,00 tot 84,01

86,00

van

84,00 tot 80,01

82,00

van

80,00 tot 76,01

78,00

van

76,00 tot 72,01

74,00

van

72,00 tot 68,01

70,00

van

68,00 tot 64,01

66,00

van

64,00 tot 60,01

62,00

van

60,00 tot 56,01

58,00

van

56,00 tot 52,01

54,00

van

52,00 tot 48,01

50,00

van

48,00 tot 44,01

46,00

van

44,00 tot 40,01

42,00

van

40,00 tot 36,01

38,00

van

36,00 tot 32,01

34,00

van

32,00 tot 28,01

30,00

van

28,00 tot 24,01

26,00

van

24,00 tot 20,01

22,00

van

20,00 tot 16,01

18,00

van

16,00 tot 12,01

14,00

van

12,00 tot

8,01

10,00

van

8,00 tot

4,01

6,00

van

4,00 tot

0,01

2,00

0

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 2758/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende bepaling van de algemene regels betreffende de elementen die dienen om in
de sector granen en rijst de bescherming van de verwerkende industrie te verzekeren, en
vaststelling van genoemde elementen voor de nieuwe Lid-Staten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Ge
meenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (x ), ondertekend op 22 januari 1972,
en met name op artikel 61 , lid 2, van de daaraan
gehechte Akte (2),
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat volgens artikel 61 , lid 2, van
bovengenoemde Akte het bedrag van het element
dat moet dienen om de bescherming van de ver
werkende industrie in de nieuwe Lid-Staten te ver

zekeren voor de produkten die vallen onder de Ver
ordeningen (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (3) en
nr. 359/67/EEG van de Raad van 25 juli 1967 hou
dende een gemeenschappelijke ordening van de rijst
markt (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 668/75 (5), moet worden vastgesteld door uit de
lasten bij invoer uit derde landen die deze nieuwe
Lid-Staten op 1 januari 1972 toepasten, het dement
of de elementen de lichten, die dienden ter bescher
ming van hun verwerkende industrie ;
Overwegende dat het, ten einde over een volledig
overzicht van de elementen ter bescherming van de
verwerkende industrie in het kader

van

de

Overwegende dat rekening dient te worden gehouden
met de gunstiger voorwaarden die voor bepaalde
derde landen in het kader van een preferentieel stelsel
golden voor hun handelsverkeer met de nieuwe Lid

(*)
(2)
(s)
(4)
(«)

PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 14.
Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
PB nr. L 72 van 20. 3. 1975, blz. 18.

Overwegende dat het element ter bescherming van
de verwerkende industrie van een nieuwe Lid-Staat
een andere vorm kan hebben dan het in de oor

spronkelijke Gemeenschap bestaande element ; dat
ervoor moet worden gezorgd dat de verandering
van de vorm van de bescherming gedurende de aan
passingsperiode onder de best mogelijke voorwaarden
plaatsvindt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in artikel 61 van de Akte genoemde elementen
ter bescherming van de verwerkende industrie, —
hierna „vast element" te noemen — voor de pro
dukten die vallen onder de Verordeningen (EEG)
nr. 2727/75 en nr. 359/67/EEG, die worden geheven
bij invoer uit de nieuwe Lid-Staten in de Gemeen
schap in haar oorspronkelijke samenstelling en bij
invoer uit de andere Lid-Staten in elke nieuwe Lid

Staat, of die voor de nieuwe Lid-Staten in de belas
ting bij invoer uit derde landen het communautaire
beschermingselement vervangen, worden, al naar ge
val, vastgesteld of overgenomen in bijlage I.

ver

ruimde Gemeenschap te beschikken, nuttig is de
elementen die dienen ter bescherming van de indu
strie van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling te zamen met de voor de nieuwe Lid
Staten geldende elementen op te nemen ;

Staten;

Overwegende dat nader dient te worden aangegeven
voor welke produkten krachtens de in artikel 64 van
de Akte genoemde overeenkomst, in het handelsver
keer tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk geen
vast element wordt geheven ;

2. Onverminderd de toepassing van artikel 59, lid 4,
van de Akte, zijn de in lid 1 bedoelde vaste elemen
ten voor de onder Verordening (EEG ) nr. 2727/75
vallende produkten geldig tot en met 31 juli 1973
en die voor de onder Verordening nr. 359/67/EEG
vallende produkten tot en met 31 augustus 1973 .

3 . Voor de daarop volgende seizoenen :
— bepalen, wat betreft de invoer uit derde landen
in de nieuwe Lid-Staten, deze laatsten de in lid 1
bedoelde vaste elementen, die volgens artikel 59,

lid 2, van de Akte worden aangepast, waarbij ,
eventueel, rekening wordt gehouden met artikel 4
van deze verordening.
In geval van wijziging of schorsing van het com
munautaire vaste element, wijzigen of schorsen

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr.L 281 /110

de nieuwe Lid-Staten gelijktijdig hun voor de
invoer uit derde landen geldende vaste basis
element in de verhouding als voortvloeit uit de
inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 59,
lid 2, van de Akte.
— bepaalt, wat betreft het intracommunautaire han
delsverkeer, de Commissie de in lid 1 bedoelde
vaste elementen, die volgens artikel 59, lid 1 , van
de Akte worden aangepast, waarbij eventueel
rekening wordt gehouden met de krachtens
artikel 59, lid 4, van de Akte verleende machti
gingen.
Artikel 2

In afwijking van artikel 1 , lid 1 , passen de nieuwe
Lid-Staten die ter uitvoering van preferentiële
akkoorden vóór de toetreding een gunstiger regeling
toepasten voor hun invoer uit de derde landen waar
op deze akkoorden betrekking hebben, overeenkom
stig artikel 59, lid 2, van de Akte en met inacht
neming van artikel 4 van deze verordening, de voor

deze derde landen geldende verlaagde vaste elementen
aan, waarbij de op 1 januari 1972 toegepaste elemen
ten als basisrechten worden beschouwd .
Artikel 3

Er wordt geen vast element geheven :
a) bij invoer In het Verenigd Koninkrijk, voor de
in artikel 1 , lid 2, bedoelde produkten van her
komst en van oorsprong uit Ierland ;
b) bij invoer in Ierland, voor mout en de produkten
van onderverdeling 23.07 ex B van het gemeen
schappelijk douanetarief, genoemd „balancer
meals, mineral mixtures and concentrates", van
herkomst en van oorsprong uit het Verenigd
Koninkrijk ;
c) in het handelsverkeer tussen het Verenigd Konink
rijk en Denemarken, voor mout, ook indien
gebrand, van post 11.07 van het gemeenschappe
lijk douanetarief, van oorsprong uit deze Lid
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vaste element, dat specifiek is, aangepast overeen
komstig de hiernavolgende bepalingen :
— tijdens de eerste aanpassingsperiode past de
nieuwe Lid-Staat als vast element toe :

a) een specifiek bedrag dat gelijk is aan een
vijfde van het communautaire vaste element,
b ) een bedrag ad valorem dat gelijk is aan het
oorspronkelijke bedrag ad valorem dat vanaf
1 februari 1973 in deze Lid-Staat van toe

passing is, verminderd met één vijfde ;
— tijdens elke volgende aanpassingsperiode wordt
het specifieke bedrag met één vijfde van het
communautaire vaste element verhoogd en het
bedrag ad valorem verminderd met één vijfde
van het oorspronkelijke element ad valorem ;
— ingeval van wijziging van het communautaire
element, wordt de verhoging of de verlaging van
het sub a) bedoelde specifieke bedrag op een
zodanige wijze berekend dat het voor elke vol
gende aanpassing gelijk blijft.
Artikel 5

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening wor
den, zo nodig, vastgesteld volgens de procedure van
de artikelen 26 van de Verordeningen (EEG)
nr. 2727/75 en nr. 359/67/EEG.
Artikel 6

Artikel 4

1 . Verordening (EEG) nr. 224/73 van de Raad van
31 januari 1973 houdende bepaling van de algemene
regels betreffende elementen die dienen om in de
sector granen en rijst de bescherming yan de ver
werkende industrie te verzekeren, en vaststelling van
genoemde elementen voor de nieuwe Lid-Staten (x),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1070/74 (2),
wordt ingetrokken.
2 . Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken
verordening moeten worden gelezen als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
De aanhalingen en verwijzingen die betrekking
hebben op. de artikelen van genoemde verordening,
moeten worden gelezen volgens de concordantietabel
in bijlage II.

Indien in een nieuwe Lid-Staat het vaste element een

Artikel 7

element ad valorem is, wordt dit element aan het

Deze verordening treedt in, werking op 1 november

door de oorspronkelijke Gemeenschap toegepaste

1975 .

Staten.

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. L 27 van 1 . 2. 1973, blz. 8.

(2) PB nr. L 120 van 1. 5. 1974, blz. 10.

Nr. L 281 /111

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11.75

BIJLAGE I

Gemeenschap
Nr. van het

in haar

gemeen

oorspronkelijke
samenstelling

Omschrijving

schappelijk

Denemarken

Ierland

Verenigd
Koninkriik,

douanetarief
Vaste elementen R.E./ton

07.06

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salep
wortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen)
en andere dergelijke wortels en knollen met een
hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, ook
indien gedroogd of in stukken ; merg van de
sagopalm :

A. Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel) , salep
wortel en andere dergelijke wortels en knol
len met een hoog gehalte aan zetmeel, met
uitzondering van bataten (zoete aardappe
len)

10.06

0

0

0

Maniok 0
andere 5%

5,16

0

0

5,13

0

0

6,4
6,4

5,50
5,50

0

0

0

0

6,4
6,4

40

10%

Rijst :

B. halfwitte en volwitte rijst :
I. halfwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

II. volwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

11.01

•

Meel van granen :
A. van tarwe of mengkoren

18,75

25,5

B. van rogge

18,75

7

0

10%

C. van gerst

5

5

0

10%

D. van haver

5

5

0

10,65

5

5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

F. van rijst

2,5

2,5

0

10%

G. van boekweit

5

0

0

10%

H. van pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

2,5

0

0

10%

IJ. van kanariezaad

2,5

0

0

10%

K. van sorgho

2,5

0

0

10%

L. ander

2,5

0

0

10%

E. van maïs :

I. waarvan het gehalte aan vetstoffen
niet meer dan 1,5 gewichtspercent be
draagt
II . ander

,
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Gemeenschap

Nr. van het

in haar

gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

oorspronkelijke
samenstelling

Denemarken

Ierland

Verenigd
Koninkrijk

Vaste elementen R.E. /ton

11.02

Gries en griesmeel ; grutten, gort en parelgort
en andere gepelde, geparelde, gebroken of ge
plette granen (vlokken daaronder begrepen),
met uitzondering van gepelde, geglansde, ge
polijste of bij pellen gebroken rijst ; graankie
men, ook indien gemalen :
A. Gries en griesmeel :
I. van tarwe :

a) van harde tarwe („durum")
b) van zachte tarwe
II . van rogge

18,75
18,75

18,75
18,75

18,75

10%

40

10%

5

5

0

10%

III. van gerst

5

5

0

10%

IV. van haver

5

5

5

10,65

5

0

0

10%

5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

o

0

10%

5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

2,5

0

10%

2,5
2,5

0

10%

bb) andere

2,5
2,5

0

10%

3 . van boekweit

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

V. van maïs :

a) waarvan het gehalte aan vetstoffen
niet meer dan 1,5 gewichtspercent
bedraagt :
1 . bestemd voor brouwerijen (a) .
2.

andere

b) andere
VI. van rijst
VII . van boekweit

VIII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
IX. van sorgho
X. andere

B. gepelde granen, ook indien gesneden of ge
broken :

I. van gerst, van haver, van boekweit of
van pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet) :

a) gepeld :
1 . van gerst
2. van haver :

aa) ontpunte haver

4. van pluimgierst, tros- of vogel
gierst (millet)

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.

•
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Gemeenschap
Nr. van het

in haar

gemeen

oorspronkelijke

Omschrijving

schappelijk

Denemarken

Ierland

Verenigd
Koninkrijk

samenstelling

douanetarief

II
11.02

Cvervolg)

Vaste elementen R.E./ton

b) gepeld en gesneden of gebroken
(„grutten"):
1 . van gerst

0

0

10%

0

0

10%

3 . van boekweit

2,5
2,5
2,5

0

0

10%

4. van pluimgierst, tros- of vogel
gierst (millet)

2,5

0

0

10%

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

0

10%

0

10%

I. van tarwe

II. van rogge

2 . van haver

II. van andere granen :
a) van tarwe

b) van rogge

0

10%

0

0

10%

0

0

10%

2,5

2,5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

III. van gerst

5

5

0

20%

IV. van haver

2,5

2,5

0

10%

V. van maïs

2,5

2,5

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5
2,5

0

10%

II. van rogge

2,5
2,5

0

10%

III. van gerst

2,5

2,5

0

10%

IV. van haver

2,5

2,5

0

10%

V. van maïs

2,5

2,5

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5
2,5

0

10%

2,5

10,65

3 . van boekweit

2,5
2,5
2,5

0

0

10%

4. van pluimgierst, tros- of vogel
gierst (millet)

2,5

0

0

10%

c) van maïs

d) van sorgho
e) andere

C. geparelde granen :

VI . van boekweit

VII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
VIII . van sorgho
IX . andere

D. enkel gebroken granen :
I. van tarwe

VI . van boekweit

VII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)

VIII. van sorgho
IX. andere

E. geplette granen ; vlokken :
I. van gerst, van haver, van boekweit
of van pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet) :

a) geplette granen :
1 . van gerst
2 . van haver
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b) vlokken :

(vervolg)

1 . van gerst

5

5

0

20%

2 . van haver

5

5

5

10,65

3 . van boekweit

5

0

0

10 %

4. van pluimgierst, tros- of vogel
gierst (millet)

5

0

0

10%

a) van tarwe

5

5

0

10%

b) van rogge

5

5

0

10%

c) van maïs

5

5

0

10%

d) van sorgho

5

0

0

10%

1 . vlokken van rijst

5

0

0

10%

2. overige

5

0

0

10%

5

5

0

10%

5

5

0

10%

III. van gerst

5

5

0

10%

IV. van haver

5

5

0

10%

V. van maïs

5

5

0

10%

2,5

0

0

10%

5

0

0

10%

(millet)

2,5

0

0

10%

IX. van sorgho

2,5 .

0

0

10%

2,5

0

0

10%

5

5

0

10%

5

5

0

10%

2,5

2,5

0

II. van andere granen :

e) andere :

F. Pellets :
I. van tarwe

.

II . van rogge

VI. van rijst
VII . van boekweit

VIII. van pluimgierst, tros- of vogelgierst

X. andere

G. Graankiemen, ook indien gemalen :
I. van tarwe

II. andere

11.06

;

Meel en gries, van sago, van maniok, van arrow
root (pijlwortel), van salep of van andere wor
tels en knollen, bedoeld bij post 07.06 :
A. gedenatureerd ;

Maniok

andere 10%

B. ander :

I. bestemd voor de vervaardiging van
zetmeel ( a)

0

Sago

17

17

7

Maniok 1 ^
Sago
andere 10%

Maniok
II. ander

17

17

7

Sago

ƒ

andere 10%

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.
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11.07

Mout, ook indien gebrand :
A. niet gebrand :
I. van tarwe :

a) in de vorm van meel

9

9

9

10%

b) ander

9

9

9

10%

a) in de vorm van meel

9

9

9

10%

b) overig

9

9

9

10%

9

0

9

10%

17

17

0

7,5 %

25,5

25,5

0

16

III . Tarwezetmeel

17

17

17

10%

IV . Aardappelzetmeel

17

34

10

0

17

17

0

II . ander :

B. gebrand
11.08

Zetmeel ; inuline :
A. Zetmeel :

I. Maïsmeel

II. Rijstzetmeel

V. ander

a) Boek
weit,

pluimg.,
tros- of

vogelg.
(millet)
16

b) Sorgho
7,5 %
c) Sago 5 %
d) Maniok
0

e) ander
10%
11.09

17.02

Tarwegluten, ook indien gedroogd :
A. gedroogd

150

18,75

150

10%

B. andere

150

18,75

150

10%

80 (i)
55 (1)

11 (x)

70,9 i1)
70,9 (^

Andere suikers ; suikerstroop ; kunsthonig (ook
indien met natuurhonig vermengd); karamel :
B. Glucose (druivesuiker) en glucosestroop :
II . andere :

a) glucose in wit kristallijn poeder,
ook indien geagglomereerd
b) overige

32 (i)

7,88 O

5,67 O

f1) De produkten die vallen onder onderverdeling 17.02 B I zijn krachtens Verordening (EEG) nr. 2730/75 onderworpen aan dezelfde regeling als de produk
ten van onderverdeling 17.02 B II.

Voor invoer in Ierland evenwel wordt het vaste element voor de produkten van onderverdeling 17.02 B I a) van het gemeenschappeliik douanetarief vast
gesteld op nul ; voor het volgende verkoopseizoen wordt dit element voor de invoer uit derde landen aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel
59, lid 2, van de Akte.
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Vaste elementen R.E./ton

Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of
met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en
vanillinesuiker daaronder begrepen), met uit
zondering van vruchtesap , waaraan suiker is
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding :
B. Glucose (druivesuiker) en glucosestroop :
I. Glucose in wit kristallijn poeder, ook
indien geagglomereerd

80

11

70,9

7,88

55

32

70,9

5,67

0

0

0

10%

1 . met een zetmeelgehalte van
meer dan 35 gewichtspercen
ten, doch niet meer dan 45 ge
wichtspercenten en die een
denatureringsproces hebben
ondergaan (a)

0

0

0

10%

2 . overige

0

0

0

10%

0

0

0

10%

0

. 0

0

10%

II . andere

23.02

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven,
van het malen of van andere bewerkingen van
granen of van peulgroenten :
A. van granen :

I. van maïs of van rijst :

a) met een zetmeelgehalte van niet
meer dan 35 gewichtspercenten . .
b) andere :

II. van andere granen :
a) met een zetmeelgehalte van niet
meer dan 28 gewichtspercenten en
waarvan niet meer dan 10 gewichts
percenten van het produkt door een
zeef met mazen van 0,2 mm valt of
waarvan, indien meer dan 10 ge
wichtspercenten van het produkt
door de zeef is gegaan, het asge
halte berekend op basis van de
droge stof 1,5 gewichtspercent of
meer bedraagt

b) andere

23.03

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en
andere afvallen van de suikerindustrie ; bostel
(brouwerij afval) ; afvallen van branderijen ;
afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke af
vallen :

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.
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douanetarief

Verennd
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Vaste elementen R.E./ton

23.03

Cvervolg)

A. Afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uit
zondering van ingedikt zweiwater), met een
gehalte aan proteïnen, berekend op de droge
stof :

I. van meer dan 40 gewichtspercenten .

23.07

150

.

18,75

0

10%

Veevoeder, samengesteld met melasse of met
suiker ; andere bereidingen van de soorten welke
worden gebezigd voor het voederen van dieren :
B. andere, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij
te zamen, ook indien vermengd met andere
produkten , glucose (druivesuiker) of gluco
sestroop, bedoeld bij de onderverdelingen
17.02 B en 17.05 B, zetmeel en zuivelproduk
ten (bedoeld bij de posten of onderverde
lingen 04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04, 17.02 A of
17.05 A) :

I. bevattende zetmeel of glucose (druive
suiker) of glucosestroop :
ex a) geen zetmeel bevattend of met
een zetmeelgehalte van niet
meer dan 10 gewichtspercen
ten :

1

2

geen zuivelprodukten be
vattend of met een gehalte
aan zuivelprodukten van
minder dan 10 gewichtsper

i

centen

9

9

9

10%

met een gehalte aan zuivel
produkten van 10 of meer,
doch minder dan 50 ge
wichtspercenten

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

ex b) met een zetmeelgehalte van meer
dan 10, doch niet meer dan 30
gewichtspercenten :
1 . geen zuivelprodukten be
vattend of met een gehalte
aan zuivelprodukten van
minder dan 10 gewichtsper
centen

2. met een gehalte aan zuivel
produkten van 10 gewichts
percenten of meer doch min
der dan 50 gewichtspercen
ten

ex c) met een zetmeelgehalte van
meer dan 30 gewichtspercen
ten :

1 . geen zuivelprodukten be
vattend of met een gehalte
aan zuivelprodukten van
minder dan 10 gewichtsper
centen
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23.07

(vervolg)

2 . met een gehalte aan zuivel
produkten van 10 gewichts
percenten of meer, doch
minder dan 50 gewichtsper
9

centen

9

BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 224/73

Deze verordening

Artikel 1 , lid 3

Artikel 1 , lid 2

9

10%

