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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EGKS, EEG, EURATOM) Nr. 300/76 VAN DE RAAD
van 9 februari 1976

tot vaststelling van de categorieën van begunstigden , de voorwaarden voor toe
kenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan amb
tenaren die hun werkzaamheden verrichten in het kader van een continu - of

ploegendienst
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Euro
pese Gemeenschappen en op de regeling welke van
toepassing is op de andere personeelsleden van deze
Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG,
Euratom, EGKS) nr. 259/68 (J) en laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2577/
75 (2), inzonderheid op artikel 56 bis, tweede alinea,
van genoemd Statuut,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na
raadpleging van het Comité voor het Statuut,
Overwegende dat de Raad op voorstel van de Com
missie, ingediend na raadpleging van het Comité voor
het Statuut, de categorieën van begunstigden, de
voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de
toeslagen moet vaststellen die kunnen worden toege
kend aan ambtenaren die hun werkzaamheden in het

kader van een continu- of ploegendienst moeten ver

— 2 685 Bfr., indien zij werken in het kader van een
dienst met twee ploegen , maar niet op zaterdag,
zondag en feestdagen ;
— 4 430 Bfr., indien zij werken in het kader van een
ononderbroken dag- en nachtploegendienst, maar
niet op zaterdag, zondag en feestdagen ;
— 6 041 Bfr., indien zij werken in het kader van een
continudienst.

Deze toeslag wordt vermenigvuldigd met de aanpas
sings-coëfficiënt die op de bezoldiging van de amb
tenaar van toepassing is.
2. Indien de continu- of ploegendienst niet gedu
rende de gehele maand wordt verricht, is het uit te ke
ren bedrag gelijk aan 1 /30 van de desbetreffende toe
slag, per gewerkte dag. Geen toeslag is evenwel ver
schuldigd, indien de duur van de continu- of ploe
gendienst niet ten minste drie dagen per maand be
draagt.

richten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Ambtenaren wier bezoldiging ten laste komt van
de onderzoek- en investeringskredieten en die ver
bonden zijn aan een inrichting van het Gemeen
schappelijk Centrum voor Onderzoek of bij indirecte
acties zijn betrokken, of wier bezoldiging ten laste
komt van de huishoudelijke kredieten en die verbon
den zijn aan een centrum voor informatica of een be
veiligingsdienst en die hun werkzaamheden overeen
komstig artikel 56 bis van het Statuut van de ambte
naren verrichten in het kader van een continu - of

ploegendienst, hebben recht op een toeslag van :

3 . Ambtenaren die aantonen, wegens ziekte, onge
val, stillegging van de installaties of verlof voor bij
scholingscursussen verhinderd te zijn om gedurende
een periode van ten hoogste een maand continu- of
ploegendienst te verrichten of die hun vakantieverlof
doorbrengen, behouden het recht op de toeslag. In
dien deze verhindering langer duurt dan één maand,
wordt het recht op de toeslag aan het einde van die
maand geschorst tot aan de hervatting van de arbeid .
Artikel 2

Ambtenaren die recht hebben op betaling van de in
artikel 1 bedoelde toeslag, kunnen voor de in artikel

100 van het Statuut bedoelde toeslag voor bezwaarlijk
werk maximaal slechts 600 punten, vastgesteld over
eenkomstig Verordening (Euratom) nr. 1 799/72 (}),
ontvangen .

(') PB nr. L 56 van 4. 3 . 1968 , blz . 1 .

I2) PB nr. L 263 van 11 . 10. 1975, blz. 1 .

(3 PB nr. L 192 van 22. 8 . 1972, blz . 1 .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 38/2

Artikel 3

Deze verordening is van overeenkomstige toepassing
ten aanzien van tijdelijke functionarissen, hulpfunc
tionarissen en functionarissen verbonden aan een in

richting.
Artikel 4

Artikel 1 en artikel 4, tweede alinea, van Verordening
(Euratom) nr. 1371 /72 van de Raad van 27 juni 1972
tot vaststelling van de voorwaarden voor de toeken
ning en van de hoogte van de toeslagen die voor be
paalde dienstverrichtingen met een bijzonder karakter

13 . 2. 76

kunnen worden toegekend aan ambtenaren en andere
personeelsleden wier bezoldiging ten laste komt van
de onderzoek- en investeringskredieten en die ver
bonden zijn aan een inrichting van het Gemeen
schappelijk Centrum voor Onderzoek of bij indirecte
acties zijn betrokken ('), vervallen .
Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 februari 1976.

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

Gedaan te Brussel, 9 februari 1976.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. THORN

(') PB nr. L 149 van 1 . 7 . 1972, blz. 4 .
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Nr. L 38/3

VERORDENING (EEG) Nr. 301 /76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer die van toepassing zijn op
granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE 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 (J), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2), inzon
derheid op artikel 13, lid 5,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld door Ver
ordening (EEG) nr. 38/76 (3) en alle latere verordenin
gen die deze hebben gewijzigd ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 38/76 uiteengezette bepalingen op de aan

bodsprijzen en de dagprijzen waarvan de Commissie
kennis heeft gehad, leidt tot het wijzigen van de thans
van kracht zijnde heffingen, zoals aangegeven in de
bijlage van de onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde pro
dukten te innen heffingen zijn vastgesteld in de bijge
voegde tabel.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 februari
1976 .

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

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 26. 11 . 1975, blz. 3.
(}) PB nr. L 6 van 13. 1 . 1976, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 houdende vaststelling van de
heffingen bij invoer die van toepassing zijn op granen en meel, gries en griesmeel van tar
we of van rogge
(R.EJton)
Nr. van het
gemeen

schappelijk

,

Omschrijving

Heffingen

douanetarief

10.01 A
10.01 B
10.02

Zachte tarwe en mengkoren

31,66

Harde tarwe

Rogge

52,05 (1) (5)
51,81 (6)

10.03
10.04
10.05 B

Gerst
Haver

25,70
14,89

10.07 A
10.07 B
10.07 C

10.07
11.01
11.01
1 1 .02

D
A
B
A I a

1 1 .02 A I b

Maïs,

andere

dan

maïshybriden

voor zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho
Overige granen
Meel van tarwe en van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van tarwe (harde
tarwe)
Gries en griesmeel van tarwe (zach
te tarwe)

35,33 (2) (3)
2,31

13,77 0
35,14 (4)
0
(>)
55,90
84,13
91,29

59,36

(') Voor durum tarwe van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Ge
meenschap wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton verminderd.
(2) Voor maïs van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. ingevoerd in de overzeese departemen
ten van de Franse Republiek, wordt de heffing overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1599/
75 met 6 rekeneenheden per ton verminderd .

(3) Voor maïs van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. wordt de heffing bij invoer in de Ge
meenschap met 1,50 rekeneenheid per ton verminderd.
C) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 50 % verminderd .
(5) Voor durum tarwe en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar
de Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton vermin
derd .

(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land
naar de Gemeenschap vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 2754/75 van
de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie .
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Nr. L 38/5

VERORDENING (EEG) Nr. 302/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd
worden voor granen , meel en mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

aan de heffingen worden toegevoegd en die van
kracht zijn, moeten worden gewijzigd volgens de ta
bellen in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

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 ( !), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2), en in
zonderheid op artikel 15, lid 6,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 2832/
75 (3) en alle latere verordeningen die deze hebben
gewijzigd ;
Overwegende dat, in functie van de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van deze dag, de premies die

VASTGESTELD :

Artikel 1

Het barema der premies die aan de vooraf vastgestelde
heffingen worden toegevoegd voor het invoeren van
granen en mout, bedoeld onder artikel 15 van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75, wordt vastgesteld zoals
aangeduid in de bijgevoegde tabellen van deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 februari
1976 .

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

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 .
(2) PB nr. L 306 van 26. 11 . 1975, blz. 3 .
3 PB nr. L 283 van 1 . 11 . 1975, blz . 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 houdende vaststelling van de
premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd worden voor granen, meel en mout
A. Granen en meel
(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

l e term .

2' term .

3e term .

2

3

4

5

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 A

Zachte tarwe en mengkoren

0

0

0

0

10.01 B

Harde tarwe

0

0

0

6,06

10.02

Rogge

0

1,61

,1,61

5,24

10.03

Gerst

0

0

0

6,49

10.04

Haver

0

1,21

1,21

8,06

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor
0

0

0

0
0

zaaidoeleinden
1 0.07 A

Boekweit

0

0

0

10.07 B
10.07 C

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho
Overige
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0,81

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 D
11.01 A

B. Mout
(R.E. / ton)
Nr. van het

gemeen
douanetarief

11.07 AI (a)

M term .

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,55

11,55

0

0

0

8,63

8,63

0

0

0

10,06

10,06

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
andere vorm dan meel

11.07 B

3' term .

Mout niet van tarwe, niet gebrand, in de
vorm van meel

1 1 .07 A II (b)

2' term .

Mout van tarwe, niet gebrand, in een andere
vorm dan meel

1 1 .07 A II (a)

1 ' term .

Mout van tarwe, niet gebrand, in de vorm
van meel

11.07 AI (b)

Lopend

Omschrijving

schappelijk

Mout, gebrand

Nr. L 38/7
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VERORDENING (EEG) Nr. 303/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

tot vaststelling van de heffingen bij invoer die van toepassing zijn op rijst en op
breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt ( 1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 668/75 (2), inzonderheid op ar
tikel 11 , lid 5,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van rijst en breukrijst zijn vastgesteld in
Verordening (EEG) nr. 3386/75 (3) en alle latere veror
deningen die deze hebben gewijzigd ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 3386/75 genoemde voorschriften en uitvoe
ringsbepalingen op de aanbodsprijzen en de dagprij

zen waarvan de Commissie kennis heeft gehad, aan
leiding geeft tot wijziging van de thans geldende hef
fingen, overeenkomstig de bij deze verordening in bij
lage gevoegde tabel,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub a) en b),
van Verordening nr. 359/67/EEG genoemde produk
ten te innen heffingen zijn vastgesteld als vermeld in
de bij deze verordening in bijlage gevoegde tabel.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 februari
1976 .

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

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(') PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
(2) PB nr. L 72 van 20 . 3 . 1975, blz . 18 .
(3) PB nr. L 334 van 31 . 12. 1975, blz. 10 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 tot vaststelling van de heffingen
bij invoer die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst
(R.E. / ton)
A. C. S.

Omschrijving

Tariefnummer

Derde
landen

en

L.G.O.

OP)

10.06

Rijst :

A. Padie of gedopte rijst :
I. Padie :

a) rondkorrelige
b) langkorrelige
II . Gedopte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

38,53

16,27

84,86

39,43

48,16

21,08

106,07

50,04

90,19

35,20

200,87

90,57

96,05

37,78

215,33

97,42

29,25

12,13

B. Halfwitte of volwitte rijst :
I. Halfwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige
II . Volwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige
C. Breukrijst

(') Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 1599/75.
(2) Overeenkomstig Verordening ( EEG) nr. 1599/75, worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen
worden ingevoerd .
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VERORDENING (EEG) Nr. 304/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen bij invoer voor rijst en
breukrijst worden verhoogd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

overeenkomstig artikel 16 van Verordening nr. 359/
67/EEG moet worden vastgesteld, echter op basis van
offertes Noordzeehavens ; dat, voor invoer welke dient

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

Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 668/75 (2), inzonderheid op ar
tikel 13, lid 6,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

plaats te vinden gedurende de maand van afgifte van
het invoercertificaat, deze prijs de c.i.f.-prijs moet zijn
geldig voor verlading in deze maand ; dat voor invoer
welke dient plaats te vinden in de maand volgende op
die gedurende welke het invoercertificaat is afgegeven,
deze prijs de c.i.f.-prijs möet zijn geldig voor verlading
tijdens de maand gedurende welke de invoer wordt
verwacht ; dat om in te voeren tijdens de overige
maanden gedurende welke het invoercertificaat geldig
is, deze prijs de c.i.f.-prijs moet zijn geldig voor verla
ding gedurende de maand voorafgaande aan die gedu
rende welke de invoer wordt verwacht ; dat, indien

Overwegende dat de premies waarmede de vooraf
vastgestelde heffingen bij de invoer van rijst en breuk
rijst worden verhoogd, een premie moeten bevatten
voor de lopende maand en een premie voor elk der
volgende maanden, tot aan het verstrijken van de gel
digheidsduur van het certificaat ; dat deze geldig
heidsduur wordt bepaald in artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 2042/75 van de Commissie van 25 juli 1975
houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake
' het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sec

tor granen en rijst (3) ;

Overwegende dat bij Verordening nr. 365/67/EEG van
de Raad van 25 juli 1967 (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2435/70 (5), de regels voor het
vooraf vaststellen van de heffingen op rijst en breuk
rijst zijn vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens Verordening nr. 365/
67/EEG wanneer voor gedopte rijst, volwitte rijst of
breukrijst de op de dag van vaststelling van de pre
mies vastgestelde c.i.f.-prijs hoger is dan de c.i.f.-prijs
voor termijnaankoop voor hetzelfde produkt, de pre
mie in beginsel moet worden vastgesteld op een be
drag gelijk aan het verschil tussen deze twee prijzen ;
dat de c.i.f.-prijs de prijs is, welke overeenkomstig ar
tikel 16 van Verordening nr. 359/67/EEG is vastge
steld op de dag van vaststelling van de premies ; dat
de wijze waarop de c.i.f.-prijzen worden bepaald, zijn
vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 1613/71 (6),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3320/
75 (7) ; dat de c.i.f.-prijs voor termijnaankoop eveneens
(')
(2)
(3)
(4 )
(5)
(<>)
(7)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
L 72 van 20 . 3 . 1975, blz . 18 .
L 213 van 11 . 8 . 1975, blz. 5 .
174 van 31 . 7 . 1967, blz . 32.
L 262 van 3 . 12. 1970, blz . 3 .
L 168 van 27. 7. 1971 , blz. 28 .
L 328 van 20 . 12 . 1975, blz . 32.

geen aanbieding op termijn voor verlading gedurende
een bepaalde maand wordt gedaan, deze prijs de prijs
is welke gold voor verlading tijdens de laatste maand
waarvoor een aanbieding op termijn bekend is ;

Overwegende dat, indien de c.i.f.-prijs, vastgesteld op
de dag van de vaststelling van de premieschaal, gelijk
is aan de c.i.f.-prijs voor termijnaankoop of deze prijs
met niet meer dan 0,25 rekeneenheid per ton te
boven gaat, het bedrag van de premie gelijk is aan 0
rekeneenheid ;

Overwegende dat bij bijzondere omstandigheden en
binnen zekere vastgestelde grenzen, het bedrag van de
premie toch op een hoger peil kan worden vastge
steld ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatsten :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de effectieve
pariteit voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ;
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een be
paalde periode ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige streep
je.
aan te houden ;

Overwegende dat uit het geheel van de voornoemde
bepalingen blijkt dat de premies moeten worden vast
gesteld overeenkomstig de in bijlage bij deze verorde- •
ning gaande tabel ; dat het bedrag der premies slechts
gewijzigd dient te worden wanneer toepassing van
bovenbedoelde bepalingen een wijziging medebrengt
van meer dan 0,25 rekeneenheid,
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hoogd, worden vastgesteld overeenkomstig de in bijla
ge bij deze verordening gaande tabel.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 2

De premies, waarmede vooraf voor de invoer van rijst
en van breukrijst vastgestelde heffingen worden ver

Deze verordening treedt in werking op 13 februari
1976.

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

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

-

P.J. LARDINOIS

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 tot vaststelling van de premies
waarmede de heffingen bij invoer voor rijst en breukrijst worden verhoogd
(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.06

Lopend

Ie term .

2e term .

3e term .

2

3

4

5

Rijst :

A. Padie of gedopte rijst :
I. Pa<Jie :

a) rondkorrelige
b) langkorrelige
11. Gedopte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

0

—

0

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

b) langkorrelige
II . Volwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige
C. Breukrijst

—

0

—
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VERORDENING (EEG) Nr. 305/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer van kalveren en volwassen
runderen en van rundvlees, ander dan bevroren vlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

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

Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ( J), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 855/74 (2),
inzonderheid op artikel 10, lid 7, tweede streepje, en

De in de artikelen 10 en 12 van Verordening (EEG)
nr. 805/68 bedoelde heffingen worden vastgesteld op
de wijze, zoals aangegeven in de bijlage van de onder
havige verordening.

artikel 12, lid 7,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van kalveren en volwassen runderen
en van ander dan bevroren vlees vastgesteld zijn bij
Verordening (EEG) nr. 2070/75 (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 256/76 (4) ;
Overwegende dat de toepassing van de in de gewijzig
de Verordening (EEG) nr. 2070/75 uiteengezette rege
len en bepalingen op de gegevens en noteringen
waarvan de Commissie kennis heeft gehad, leidt tot
het wijzigen van de thans van kracht zijnde heffingen,
zoals aangegeven in de bijlage van de onderhavige
verordening,

Artikel 2

De produkten van de onderverdelingen 02.01 A II a) 1
aa) en 02.01 A II a) 1 bb) zijn die welke overeenstem
men met de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2249/73 (5) bedoelde definities.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 16 februari
1976.

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

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(') PB
(2) PB
(5) PB
<) PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
195 van 18. 7. 1974, blz. 14.
210 van 8 . 8 . 1975, blz. 9.
32 van 6. 2. 1976, blz. 9.

(5) PB nr. L 230 van 18 . 8 . 1973, blz. 15.
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BIJLAGE

Heffingen, die vanaf 16 februari 1976 van toepassing zijn bij invoer uit derde -landen (')
(R.E.I100 kg)
Nummer

Omschrijving

van het
tarief

Oostenrijk,
Zweden ,
Zwitserland

Andere
derde landen

Levend gewicht
01.02

Levende runderen, buffels daaronder begrepen :
A. huisdieren :

II. andere :

37,709 (b)

a) kalveren
b) andere :

1 . slachtkoeien, bestemd om onmiddellijk te worden
geslacht en waarvan het vlees bestemd is voor indus
triële verwerking (a)

48,460 (b)

37,709

2. andere :

aa) die nog geen vaste tanden hebben en met een

gewicht van ten minste 350 kg en ten hoogste
450 kg voor mannelijke dieren, en van ten minste
320 kg en ten hoogste 420 kg voor vrouwelijke

48,460

dieren (c)

bb) overige

37,709 (b)

48,460 (b)

Nettogewicht
02.01

Vlees en eetbare slachtafvallen, van de dieren bedoeld bij de posten
01.01 tot en met 01.04, vers, gekoeld of bevroren :
A. vlees :

II. van runderen :

a) van huisdieren :

1 . vers of gekoeld :
aa) van kalveren :
11 . hele dieren en halve dieren
22. voorvoeten en voorspannen

33 . achtervoeten en achterspannen

71,647
57,318
85,977

92,074
73,659
110,489

71,647

92,074
92,074

bb) van volwassen runderen :

11 . hele dieren, halve dieren en zogenaamde „com
pensated quarters" :
aaa) hele dieren van ten minste 180 kg en

ten hoogste 270 kg en halve dieren en
zogenaamde „compensated quarters" met
een gewicht van ten minste 90 kg en ten
hoogste 135 kg, waarvan het kraakbeen
in lichte mate verbeend is (met name de
schaambeenverbinding en de uiteinden
van de wervels), waarvan het vlees licht
rood is en het vet, met een uiterst fijne
structuur, wit tot lichtgeel (c)
bbb) overige

22 . voorvoeten :

aaa) met een gewicht van ten minste 45 kg
en ten hoogste 68 kg, waarvan het kraak
been in lichte mate verbeend is (met
name de uiteinden van de wervels), waar
van het vlees lichtrood is en het vet, met
een uiterst fijne structuur, wit tot licht
geel (c)
bbb) overige

73,659
57,318

73,659
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(R.E.I100 kxl
Oostenrijk,

Nummer

van het
tarief

Omschrijving

Zweden ,
Zwitserland

Andere
derde landen

Nettogewicht

33 . achtervoeten :

02.01

(vervolg)

aaa) met een gewicht van ten minste 45 kg
en ten hoogste 68 kg, — met dien ver
stande dat dit gewicht ten minste 38 kg
en ten hoogste 61 kg mag zijn wanneer
het gaat om de zogenaamde „pistola"versnijding — waarvan het kraakbeen in
lichte mate verbeend is (met name de
uiteinden van de wervels), waarvan het
vlees lichtrood is en het vet, met een
uiterst fijne structuur, wit tot lichtgeel (c)
85,977

110,489
110,489

107,471
122,931

138*111
157,980

1 . met been

107,471

138,111

2. zonder been

122,931

157,980

bbb) overige
cc) andere aanbiedingsvormen van vlees van kalveren
en van volwassen runderen :

11. delen, met been
22. delen, zonder been
02.06

Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten (met uitzondering
van levers van pluimvee), gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt :
C. ander :

I. van runderen ( huisdieren) :
a) vlees :

(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1599/75 , gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3329/75, worden de heffingen niet toegepast op produkten

van oorsprong uit. de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die in de Franse overzeese
departementen worden ingevoerd.

(») Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vast te stellen door de bevoegde autoriteiten, evenals

aan de bijzondere voorwaarden die momenteel van toepassing zijn op koeien die worden ingevoerd in het kader van de bilaterale overeen
komst betreffende vee bestemd voor de vleesverwerkende industrie tussen de Europese Gemeenschappen en Oostenrijk.

(b) De heffing die van toepassing is op deze produkten, die worden ingevoerd onder de voorwaarden voorzien in artikel 11 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 en de bepalingen die genomen zijn om dit artikel toe te passen , wordt overeenkom
stig deze bepalingen terugbetaald of niet opgelegd.
(c) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het certificaat bedoeld bij paragraaf 2 c) van de bijlage I gekecht
aan het handelsakkoord tussen de E.E.G. en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië.
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VERORDENING (EEG) Nr. 306/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

houdende een nieuwe afbakening van de zones van bestemming voor de restitu
ties of de heffingen bij uitvoer in de sectoren granen en rijst
DE COMMISSIE 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 ( !), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2), en met
name op artikel 16, lid 6, en artikel 19, lid 3,
Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 668/75 (4), en met name op ar
tikel 17, lid 6, en artikel 21 , lid 3,

Overwegende dat volgens artikel 16, lid 2, van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 evenals volgens artikel 7
van 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 sec
tor granen (5), en artikel 3, lid 3, van 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 (6), de
restitutie of de heffing bij uitvoer van granen en van
meel, gries en griesmeel van tarwe en rogge kan ver
schillen naar gelang van de bestemming ;
Overwegende dat ingevolge artikel 17, lid 2, van Ver
ordening nr. 359/67/ EEG en artikel 5 van Verorde
ning nr. 366/67/EEG van de Raad van 25 juli 1967
houdende algemene regels voor de toekenning van
restituties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag voor rijst (7), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 478/75 (8), en artikel 3,
lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2737/73 van de Raad
van 8 oktober 1973 tot vaststelling van de algemene
voorschriften die in geval van verstoring gelden in de
sector rijst (9), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
477/75 ( 10), de restitutie of de heffing bij uitvoer van
rijst kan verschillen naar gelang van de bestemming ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 941 /72
van de Commissie van 5 mei 1972 houdende een

') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 .
2) PB nr. L 306 van 26 . 11 . 1975, blz. 3 .
3) PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz . 1 .
4) PB nr. L 72 van 20 . 3 . 1975, blz. 18 .
5) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 78 .
b) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 82.
7) PB nr. 174 van 31 . 7. 1967, blz. 34.
8) PB nr. L 52 van 28 . 2. 1975, blz. 34.
9) PB nr. L 282 van 9 . 10 . 1973, blz . 13 .
!0) PB nr. L 52 van 28 . 2. 1975, blz . 33 .

nieuwe afbakening van de zones van bestemming voor
de restituties bij uitvoer in de sectoren granen en
rijst (u) zones zijn vastgesteld, waarbij met name on
derscheid wordt gemaakt naar de geografische ligging
van de bestemmingslanden en de respectieve kenmer
ken van de markten voor de verschillende produkten ;
dat uit de opgedane ervaring blijkt dat opnieuw her
ziening van de geografische indeling nodig is met
toevoeging van nieuwe landen ; dat herziening boven
dien noodzakelijk is wegens de naamsverandering van
bepaalde landen ; dat dus een nieuwe volledig herzie
ne en aan de laatste gegevens aangepaste afbakening
moet worden gemaakt ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De zones van bestemming die dienen voor de vaststel
ling van de onderscheiden restituties of heffingen bij
uitvoer zijn voor de produkten genoemd in artikel 1 ,
sub a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en
voor de produkten genoemd in artikel 1 , sub a) en b),
van Verordening nr. 359/67/EEG omschreven in de
bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 februari
1976 .

Verordening (EEG) nr. 941 /72 wordt ingetrokken . Zij
blijft echter gelden voor uitvoer welke plaatsvindt op
grond van een certificaat met vaststelling vooraf van
een restitutie of heffing, dat is afgegeven naar aanlei
ding van :

— offertes die vóór 20 februari 1976 zijn ingediend
in het kader van openbare inschrijvingen voor de
heffing en/of de restitutie bij uitvoer,
— aanvragen die vóór 20 februari 1976 zijn inge
diend, in de andere gevallen .
(") PB nr. L 107 van 6 . 5. 1972, blz . 10 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
ZONE I

a) Libië
Egypte
Israël
Libanon

Syrië
Cyprus
Turkije
b) Marokko
Algerië
Tunesië

c) Jordanië
d) Malta
Joegoslavië
Griekenland
Albanië
ZONE II

a) Polen
Sowjetunie (Oostzeehavens)
b) Noorwegen
Zweden
Finland
Faeröer

IJsland

Sierra Leone
Ghana

Nigeria
Namibië (Zuid-West-Afrika)
Azoren
Madeira
Kanarische Eilanden

Spaanse Sahara
Kaapverdische Eilanden
Guinee-Bissau
Eilanden van de Golf van Guinea

Angola
Sint Helena en onderhorigheden
Liberia

Equatoriaal Guinea
b) Republiek Zuid-Afrika
Botswana
Lesotho
Swaziland
Zambia
Rhodesië
Malawi

Mozambique
Tanzanië
Kenia
Rwanda
Boeroendi

Oeganda
ZONE III

a) Tsjechoslowakije
Hongarije
b) Roemenië
Bulgarije
Sowjetunie (havens van de Zwarte Zee)
ZONE IV

a) Mexico, landen en gebieden van Midden-Amerika
b) Grote en Kleine Antillen , Bahama-eilanden en Bermuda
c) Landen en gebieden van Zuid-Amerika (kust van de At
lantische Oceaan)
d) Landen en gebieden van Zuid-Amerika (kust van de Stille
Oceaan)
ZONE V

a) Mauretanië
Senegal
Guinea
Ivoorkust
Benin

Togo
Mali

Opper-Volta
Niger
Centraalafrikaanse Republiek
Kongo
Tsjaad
Gabon
Kameroen
Zaïre
Gambia

Somalia

Madagaskar
Comoren
Mauritius

ZONE VI
Soedan

Ethiopië
Frans Afar- en Issa-gebied
Landen en gebieden van het Arabisch schiereiland
Irak
Iran

ZONE VII

a) Afghanistan
Pakistan

India (met inbegrip van Sikkim)
Nepal
Sri-Lanka

Bangla Desh
Birma

Eilanden van de Indische Oceaan (met uitzondering van
Madagaskar, Comoren en Mauritius)
Bhoetan

b) Thailand
Cambodja
Laos

Japan
Indonesië
Maleisië

Filippijnen
c) Andere landen en gebieden van Azië en Oceanië
Australië
Nieuw-Zeeland
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VERORDENING (EEG) Nr. 307/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt ( J ), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 668/75 (2), inzonderheid op ar

vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid breuk
rijst welke de uitgevoerde rijst bevat deze maximum
hoeveelheid overschrijdt ;
Overwegende dat in artikel 3 van Verordening nr.
366/67/EEG de specifieke criteria zijn bepaald waar
mede bij de berekening van de restitutie bij uitvoer
van rijst en breukrijst rekening moet worden gehou
den ;

tikel 17, lid 2, vierde alinea, eerste zin,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat volgens artikel 17 van Verordening
nr. 359/67/ EEG het verschil tussen de noteringen of
de prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van
deze verordening bedoelde produkten en de prijzen
van deze produkten in de Gemeenschap kan worden
overbrugd door een restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
nr. 366/67/ EEG van de Raad van 25 juli 1967 hou
dende algemene regels voor de toekenning van restitu
ties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van
het restitutiebedrag voor rijst (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 478/75 (4), de restituties
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de
situatie en de vooruitzichten ter zake van de beschik

bare hoeveelheid rijst en breukrijst en van de prijzen
hiervan op de markt van de Gemeenschap enerzijds
en van de prijzen van rijst en breukrijst op de we
reldmarkt anderzijds ; dat het volgens dezelfde tekst
eveneens noodzakelijk is om op de rijstmarkt voor een
evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwikkeling
van de prijzen en het handelsverkeer zorg te dragen
en bovendien rekening te houden met het econo
misch aspect van de voorgenomen uitvoer en met de
wenselijkheid om verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te vermijden ;
Overwegende dat bij Verordening nr. 669/67/ EEG (5),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1057/68 (6), is
vastgesteld welke de maximumhoeveelheid breukrijst
is die rijst, waarvoor de restitutie bij uitvoer is vastge
steld, mag bevatten , terwijl daarbij tevens het percen
tage is bepaald van de op deze restitutie toe te passen
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

174 van 31 . 7 . 1967, blz. 1 .
L 72 van 20 . 3 . 1975, blz . 18 .
174 van 31 . 7 . 1967, blz. 34.
L 52 van 28 . 2 . 1975, blz . 34.
241 van 5 . 10 . 1967, blz . 6 .

M PB nr. L 179 van 25. 7. 1968, blz. 31 .

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en de
specifieke eisen van sommige markten een differenti
atie van de restitutie voor sommige produkten al naar
gelang hun bestemming noodzakelijk kunnen maken ;
Overwegende dat de restitutie minstens eenmaal per
maand moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tus
sentijds kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van restituties te verzekeren , het nodig is
voor de berekening van deze laatsten :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de effectieve
pariteit voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ;
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een be
paalde periode ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige streep
je.
aan te houden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels en cri
teria op de huidige situatie van de rijstmarkt, en met
name op de noteringen of prijzen van rijst en breuk
rijst in de Gemeenschap en op de wereldmarkt voert
tot het vaststellen van de bedragen van de restitutie,
zoals vermeld in de bijlage ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen ,

Nr. L 38/ 18
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Artikel 1

de in lid 1 , sub c), van dat artikel genoemde produk
ten, op de in de bijlage opgenomen bedragen vastge
steld.

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Ver

Artikel 2

VASTGESTELD :

ordening nr. 359/67/EEG bedoelde produkten in oor

spronkelijke toestand worden, met uitzondering van

Deze verordening treedt in werking op 13 februari
1976 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
r
'

in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie
P.J. LARDINOIS

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer -voor rijst en breukrijst
(R.E / ton)
Nr. van het

Bedrag

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.06

van de
restitutie

Rijst :

A. Padie of gedopte rijst :
I

II. Gedopte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige :
voor uitvoer naar :

— Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein
— Portugal

50,00
60,00

— andere derde landen

B. Halfwitte of volwitte rijst :
I. Halfwitte rijst :

a) rondkorrelige
b) langkorrelige
II. Volwitte rijst :
a) rondkorrelige :
voor uitvoer naar :

— Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein alsmede
de bestemmingen bedoeld in artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 192/75 van de Commissie (')

30,00

— andere derde landen

a) langkorrelige :
voor uitvoer naar :

— Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein alsmede
de bestemmingen bedoeld in artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 192/75 van de Commissie (')
— Lybië

63 ,UO

1 00,00

— andere derde landen

C. Breukrijst
P ) PB nr. L 25 van 17. 1 . 1975, blz. 1 .

NB : Er wordt geen correctiefactor meer op de restitutie vastgesteld, zolang er geen bedragen voor de
restitutie worden vastgesteld.
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VERORDENING (EEG) Nr. 308/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

tot vaststelling van de bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te
passen correctie factor
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 668/75 (2), inzonderheid op ar
tikel 17, lid 4, eerste alinea,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 4, eerste
alinea, van Verordening nr. 359/67/EEG de bij de uit
voer van rijst en breukrijst op de dag van indiening
van de aanvraag om een certificaat geldende restitutie,
aangepast uitgaande van de in de maand van uitvoer
geldende drempelprijs, op verzoek wordt toegepast op
uitvoer, die tijdens de geldigheidsduur van het certifi
caat moet plaatsvinden ; dat in dat geval op de restitu
tie een correctiefactor moet worden toegepast ;

Overwegende dat bij Verordening nr. 474/67/EEG (3),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 397/68 (4), de
wijze van vaststelling vooraf van de restitutie bij uit
voer van rijst en breukrijst is vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens deze verordening de op
de dag van indiening van de aanvraag geldende resti
tutie, bij vaststelling vooraf dient te worden vermin
derd met een bedrag hoogstens gelijk aan het verschil
tussen de cif-prijs voor termijnaankoop en de cif-prijs,
indien de eerste meer dan 0,25 rekeneenheid per ton
hoger is dan de tweede ; dat de restitutie daarentegen
moet worden verhoogd met een bedrag hoogstens ge
lijk aan het verschil tussen de cif-prijs en de cif-prijs
voor termijnaankoop indien de eerste meer dan 0,25
rekeneenheid per ton hoger is dan de laatste ;
Overwegende dat de cif-prijs de prijs is welke over
eenkomstig artikel 16 van Verordening nr. 359/
67/ EEG is vastgesteld ; dat de cif-prijs voor termijn
aankoop de prijs is welke is vastgesteld overeenkom
stig artikel 3, lid 2, van Verordening nr. 365/
67/ EEG (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

nr. 2435/70 (6) waarbij voor elke maand van geldigheid
van het uitvoercertificaat als basis wordt genomen de
cif-prijs berekend op basis van de offertes voor verla
ding in de maand waarin de uitvoer zal plaatshebben ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van restituties verzekeren, het nodig is voor
de berekening van deze laatsten :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de effectieve
pariteit voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ;
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een be
paalde periode ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige streep
je,
aan te houden ;

Overwegende dat uit het geheel der bovengenoemde
bepalingen volgt dat de op 13 februari 1976 toe te
passen correctiefactor dient te worden vastgesteld zo
als aangegeven in de bij deze verordening in bijlage
gevoegde tabel ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De op de vooraf vastgestelde restituties bij uitvoer van
rijst en breukrijst toe te passen correctiefactor zoals
bedoeld in artikel 17, lid 4, van Verordening nr. 359/
67/ EEG, wordt in de in bijlage bij deze verordening
opgenomen tabel vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 februari
1976 .

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

Gedaan te Brussel , 12 februari 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(•)
(2)
(3)
(4)
(s)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
L 72 van 20 . 3 . 1975, blz . 18 .
204 van 24. 8 . 1967, blz. 20 .
L 222 van 10 . 9 . 1968, blz. 6.
174 van 31 . 7. 1967, blz. 32.

(6) PB nr. L 262 van 3. 12. 1970, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 tot vaststelling van de bij
uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiefactor
(R.E. / ton)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.06

Lopend

1 « term .

1' term .

3' term .

4< term .

5« term .

2

3

4

5

6

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

Rijst :

A. Padie of gedopte rijst :
I. Padie :

a) rondkorrelige
b) langkorrelige
II. Gedopte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige
B. Halfwitte of volwitte rijst :

I. Halfwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige
II . Volwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige
C. Breukrijst

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—
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VERORDENING (EEG) Nr. 309/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1976

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad
van 19 december 1974 houdende een gemeenschap

pelijke ordening der markten in de sector suiker^1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/
75 (2), inzonderheid op artikel 15, lid 7,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing

zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker,
vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1 675/75 (3),

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

gen op de gegevens waarover de Commissie thans be
schikt, leidt tot het wijzigen van de thans van kracht
zijnde heffingen, zoals aangegeven in de bijlage van
de onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 15, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.

3330/74 bedoelde heffingen worden voor ruwe suiker
van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vastge

steld, zoals aangegeven in de bijlage van deze verorde
ning.
Artikel 2 .

298/76 (4) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1675/75 uiteengezette regelen en bepalin

Deze verordening treedt in werking op 13 februari
1976.

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

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(1)
(2)
(*)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359 van 31 . 12. 1974, blz. 1 .
306 van 26. 11 . 1975, blz. 3.
168 van 1 . 7. 1975, blz. 61 .
37 van 12. 2. 1976, blz. 22.
BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 houdende vaststelling van de
heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker
(RE / 100 kei
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag

(■ - heffing

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. gedenatureerd :
I. witte suiker

II . ruwe suiker

7,41

5,94 (•)

B. niet gedenatureerd :
I. witte suiker
II . ruwe suiker

7,41

5,94 (')

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de geïmporteerde ruwe suiker van

92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening
( EEG ) nr. 8.57/ 68 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 310/76 VAN DE COMMISSIE
van i2 februari 1976

houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op granen en be
paalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

162/67/EEG (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

GEMEENSCHAPPEN,

1607/71

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

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
produkten een differentiatie van de restitutie voor be
paalde produkten nodig kunnen maken ;

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 ('), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2), en met
name op artikel 16, lid 2, vierde alinea, eerste zin,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen
of de prijzen van de in artikel 1 van die verordening
bedoelde produkten en de prijzen van deze produkten
in de Gemeenschap kan worden overbrugd door een
restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van 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 (3), de res
tituties moeten worden bepaald met inachtneming
van de situatie en de vooruitzichten van de ontwikke

ling enerzijds van de beschikbare hoeveelheden gra
nen en van de prijzen hiervan op de markt van de
Gemeenschap en anderzijds van de prijzen van granen
en van produkten van de sector granen op de wereld
markt ; dat het volgens dezelfde tekst ook noodzake
lijk is op de graanmarkten een evenwichtige situatie
en een natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en
uitwisselingen te verzekeren en bovendien rekening
moet worden gehouden met het economisch aspect
van de voorziene uitvoeren en met het belang om ver
storingen op de markt van de Gemeenschap, te ver
mijden ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2746/75 in
artikel 3 de specifieke elementen, waarmede bij de be
rekening van de restitutie voor granen rekening moet
worden gehouden, vaststelt ;

Overwegende dat voor
griesmeel van tarwe en
zijn vastgesteld in artikel
2746/75 ; dat bovendien

wat betreft meel, gries en
rogge, de specifieke criteria
4 van Verordening (EEG) nr.
de voor deze produkten toe

te passen restitutie moet worden berekend met in

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand
moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds
kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatsten :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de effectieve
pariteit voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ;
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een be
paalde periode ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige streep
je,
aan te houden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels en cri
teria op de huidige situatie in de sector granen en met
name op de noteringen of prijzen van deze produkten
in de Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot
het vaststellen van de bedragen van de restitutie, zoals
vermeld in de bijlage ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , sub a), b)
en c), van Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde
produkten worden op de in de bijlage opgenomen be
dragen vastgesteld.

achtneming van de hoeveelheid granen benodigd voor
de vervaardiging van de desbetreffende produkten ; dat
deze hoeveelheden zijn vastgesteld in Verordening nr.

Deze verordening treedt in werking op 13 februari

(!) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 26. 11 . 1975, blz. 3.
P) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .

(4) PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2574/67.
(5) PB nr. L 168 van 27. 7. 1971 , blz. 16.

Artikel 2

1976 .

13 . 2. 76
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in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 februari 1976 houdende vaststelling van de
restituties die van toepassing zijn op granen en bepaalde soorten van meel, gries en gries
meel van tarwe of van rogge
(R.E. / ton)

Omschrijving

Tariefnummer

Bedrag
van de

restitutie

10.01 A

Zachte tarwe (') en mengkoren
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein en Noorwegen
— andere derde landen
10.01 B

Harde tarwe

10.02

Rogge ( i )

10.03

Gerst

25,00
0

40,00
0

voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein en Noorwegen
— andere derde landen
10.04

Haver

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden

20,00
0

10,00

voor uitvoer naar :

— Iberisch schiereiland

— andere derde landen
10.07 C

ex 11.01 A

Sorgho

11.02 A I a

1 1 .02 A I b

__

20,00

Meel van zachte tarwe :

—
—
—
—
—
—
ex 11.01 B

30,00

asgehalte
asgehalte
asgehalte
asgehalte
asgehalte
asgehalte

van
van
van
van
van
van

0 t/m 520 :
521 t/m 600
601 t/m 900
901 t/m 1 100
1 101 t/m 1 650
1 651 t/m 1 900

40,00
40,00

32,00
32,00
22,00
22,00

Meel van rogge :
— asgehalte van 0 t/m 700

48,00

— asgehalte van 701 t/m 1 150

48,00

— asgehalte van 1 151 t/m 1 600

48,00

— asgehalte van 1 601 t/m 2 000

48,00

Gries en griesmeel van harde tarwe :
— asgehalte van 0 t/ m 950

63,00

— asgehalte van 951 t/m 1 300

63,00

— asgehalte van 1 301 t/m 1 500

63,00

Gries en griesmeel van zachte tarwe :
— asgehalte van 0 t/m 520

40,00

(') De restitutie wordt slechts verleend voor zachte tarwe en rogge, die geen denaturering hebben ondergaan als bedoeld in artikel 7, leden 3 en 5, van
Verordening ( EEG) nr. 2727/75 .

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 941 /72 (PB nr. L 107 van
6 . 5 . 1972).
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Nr. L 38 /25

II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 1976
waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Konink
rijk der Nederlanden worden gemachtigd heren - en jongensoverhemden van
post ex 61.03 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Taïwan
en in de Bondsrepubliek Duitsland in het vrije verkeer gebracht, van de com
munautaire behandeling uit te sluiten
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(76/200/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, en met name op artikel
1 1 5, eerste alinea,

Gelet op het beroep op artikel 1 1 5, eerste alinea, dat
de Regeringen van de Benelux-landen bij telex van de
Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de Europese Gemeenschappen
op 14 januari 1976 bij de Commissie hebben inge
diend om ertoe te worden gemachtigd heren- en jon
gensoverhemden van post ex 61.03 van het gemeen
schappelijk douanetarief, van oorsprong uit Taïwan en
in de Bondsrepubliek Duitsland in het vrije verkeer
gebracht, van de communautaire behandeling uit te
sluiten,

Overwegende dat de invoer in de Gemeenschap van
betrokken produkten van oorsprong uit Taïwan on
derworpen is aan een kwantitatief communautair con
tingent dat bij Verordening (EEG) nr. 1783/75 van de
Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoerregeling
voor bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Ta
ïwan werd ingesteld (') ;

vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1849/75 van de
Commissie van 18 juli 1975, betreffende de verdeling
van kwantitatieve communautaire invoercontingenten
voor bepaalde textielprodukten, van oorsprong uit
Taïwan (2) en dat de voor het jaar 1976 aan de Bene
lux-landen en de Bondsrepubliek Duitsland toege
kende quota respectievelijk 1 188 000 en 7 842 000
stuks bedragen ;

Overwegende dat, wegens de onmogelijkheid om tege
lijk met de opening van dit communautair contingent
een integrale eenmaking van de in de Lid-Staten
voordien toegepaste invoerregelingen te verwezenlij
ken, de voornoemde Verordening (EEG) nr. 1783/75
als overgangsmaatregel een afwijking inhoudt van het
beginsel dat alle importeurs ten alle tijde en in gelijke
mate gebruik kunnen maken van de communautaire
contingenten door te voorzien dat de verdeling van
het desbetreffend contingent aanvankelijk wordt op
gemaakt op grond van de in de verscheidene Lid
Staten voordien toegestane invoervolumes en dat deze
verdeling slechts geleidelijk aan de voorzieningsbe
hoeften van de markten dient te worden aangepast ;

Overwegende dat bedoeld contingent wordt beheerd
middels een verdeling onder de Lid-Staten die werd

Overwegende dat om deze reden de verdeling van het
betreffend contingent nog bepaalde dispariteiten in
houdt voor het vaststellen van de quota voor de ver
schillende Lid-Staten in verhouding tot de voorzie
ningsbehoeften in de betrokken markten ;

(') PB nr. L 182 van 12 . 7 . 1975, blz.,2.

(2) PB nr. L 189 van 21 . 7. 1975, blz . 24.
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Overwegende dat deze dispariteiten in de Benelux
landen voor bedoelde produkten, van oorsprong uit
Taïwan en in de Duitse Bondsrepubliek in het vrije
verkeer gebracht, een invoerstroom hebben doen ont
staan die zich dreigt voort te zetten en te ontwikke
len ;

Overwegende dat, overeenkomstig de door de Rege
ringen van de Benelux-landen verstrekte inlichtingen
er in de betrokken tak van de textielindustrie ernstige
economische moeilijkheden bestaan, welke zich
openbaren in een toenemende daling van de produk
tie en een voortdurende teruggang van het aantal in
deze sector tewerkgestelden ;
Overwegende dat deze economische moeilijkheden
grotendeels voortvloeien uit de ongelijke concurren
tievoorwaarden met bepaalde landen (waaronder Ta
ïwan) en welke voorwaarden hen in staat stellen tegen
prijzen te exporteren die lager liggen dan die van de

13 . 2. 76

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxem
burg en het Koninkrijk der Nederlanden worden ge
machtigd de invoer van volgende produkten :
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

Herenonderkleding en jongensonderkle
ding :

ex 61.03

Overhemden en sporthemden

van oorsprong uit Taïwan en in de Bondsrepubliek
Duitsland in het vrije verkeer gebracht, waarvoor aan
vragen om invoerdocumenten na 1 januari 1976 zijn
ingediend, van de communautaire behandeling uit te
sluiten .

Benelux-landen ;

Artikel 2

Overwegende dat de desbetreffende indirecte invoer,
die bij de reeds gerealiseerde invoer gevoegd wordt,
deze economische moeilijkheden kan verergeren ;

Deze beschikking is van toepassing tot het openen
van nieuwe invoermogelijkheden voor betrokken pro

Overwegende dat het momenteel niet mogelijk is de
methoden in werking te stellen waardoor de Bondsre
publiek Duitsland de nodige samenwerking zou ver

Artikel 3

lenen ;

Overwegende dat, onder deze omstandigheden, moet
worden toegestaan, dat, voor een beperkte periode, be
schermende maatregelen op grond van artikel 1 1 5,
eerste alinea, worden toegepast onder de voorwaarden
die door de beschikking van de Commissie van 12
mei 1971 ('), en met name in artikel 1 zijn bepaald,

(') PB nr. L 121 van 3. 6. 1971 , blz. 26.

dukten

in

de

Benelux-landen

ten

overstaan

van

Taïwan, doch uiterlijk tot en met 31 december 1976.

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België,
het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk
der Nederlanden .

Gedaan te Brussel, 20 januari 1976.
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter

Christopher SOAMES
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Nr. L 38 /27

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 februari 1976

waarbij wordt besloten geen gevolg te geven aan de offertes voor de uitvoer van
zachte tarwe die voor 5 februari 1976 zijn ingediend in het kader van de openba
re inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1841 /75
(76/201 /EEG)
DE COMMISSIE 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 (! ), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2),

Gelet op 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 (3), en met name op artikel 4, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (4), met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1841 /75 van de
Commissie van 17 juli 1975 inzake een openbare in
schrijving voor de heffing en/of de restitutie bij uit
voer van zachte tarwe naar landen van zone I en Por

tugal (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3262/
75 (6), en met name op artikel 10, lid 1 ,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1841 /75
een openbare inschrijving voor de heffing en/of de
restitutie bij uitvoer van zachte tarwe is opengesteld ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 10, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1841 /75 de Commissie
volgens de in artikel 26 van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde procedure op grond van de inge
diende offertes besluit of wordt overgegaan tot de vast
stelling van een maximumrestitutie bij uitvoer, waarbij
onder meer rekening wordt gehouden met de in arti
kelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 2746/75 ge
noemde criteria, of dat een minimumheffing bij uit
voer wordt vastgesteld, waarbij onder meer rekening

(>)
(2)
(3)
(«)
(5)
<■)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

281
306
281
281
187
324

van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
26. 11 . 1975, blz. 3.
1 . 11 . 1975, blz. 82.
1 . 11 . 1975, blz. 78 .
18 . 7. 1975, blz. 20.
16. 12. 1975, blz. 5.

wordt gehouden met de in artikel 3, lid 1 , sub b) en
d), van Verordening (EEG) nr. 2747/75 genoemde cri
teria, of dat geen gevolg wordt gegeven aan de open
bare inschrijving ;

Overwegende dat, gezien de huidige marktsituatie
voor de betrokken graansoort, geen van de ingediènde
offertes de vaststelling van een maximumrestitutie
overeenkomstig de criteria van de artikelen 2 en 3 van
Verordening (EEG) nr. 2746/75 of van een minimum
heffing overeenkomstig de criteria van artikel 3, lid 1 ,
sub b) en d), van Verordening (EEG) nr. 2747/75 wet
tigt ; dat derhalve geen gevolg dient te worden gege
ven aan de openbare inschrijving ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die voor
5 februari 1976 zijn ingediend in het kader van de in
Verordening (EEG) nr. 1841 /75 bedoelde openbare in
schrijving voor de heffing en/of de restitutie bij uit
voer van zachte tarwe .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 5 februari 1976 .
Voor de Commissie

P. J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 38 /28

13 . 2. 76

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 februari 1976

betreffende de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte
tarwe in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EEG)
nr. 3275 /75

(76/202/EEG)
DE COMMISSIE 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 (*), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2),
Gelet op 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 sec
tor granen (3), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3275/75 van de
Commissie van 16 december 1975 inzake een open
bare inschrijving voor de heffing en/of de restitutie bij
uitvoer van zachte tarwe naar landen van zone V a) (4),
en met name op artikel 10, lid 1 ,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3275/75
van de Commissie een openbare inschrijving voor de
heffing en/of <ie restitutie bij uitvoer voor zachte tarwe
is opengesteld ; dat, volgens het bericht van openbare
inschrijving (5), dat bij deze verordening hoort, de tota
le hoeveelheid waarvoor de heffing en/of restitutie bij
uitvoer kan worden vastgesteld ongev'eer 200 000 ton
bedraagt ;
Overwegende dat op grond van artikel 10, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 3275/75 de Commissie volgens
de in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75
bedoelde procedure kan besluiten of een maximum
restitutie bij uitvoer wordt vastgesteld ; dat bij de vast
stelling onder meer rekening moet worden gehouden
met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG)
nr. 2746/75 genoemde criteria ; dat, krachtens artikel

(')
(2)
(3)
(4)
5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
C

281
306
281
325
289

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
26. 11 . 1975, blz. 3 .
1 . 11 . 1975, blz. 78 .
17. 12. 1975, blz. 10.
17. 12. 1975, blz. 9 .

10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3275/75 de in
schrijving wordt toegewezen aan de inschrijvers),
wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de maxi
mumrestitutie bij uitvoer ; en aan elke inschrijver
wiens offerte betrekking heeft op een heffing bij uit
voer ;

Overwegende dat toepassing van bovenbedoelde crite
ria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot vaststelling van de maximumresti
tutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag ;
dat de hoeveelheid zachte tarwe waarvoor deze vast

stelling geldt 2 200 ton bedraagt ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe
wordt op grond van de voor 5 februari 1976 ingedien

de offertes vastgesteld op 35,90 rekeneenheden per
ton .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 5 februari 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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Nr. L 38 /29

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 februari 1976

waarbij wordt besloten geen gevolg te geven aan de offertes voor de uitvoer van
harde tarwe die voor 5 februari 1976 zijn ingediend in het kader van de openbare
inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3276/75
(76/203/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Vérordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2),
Gelet op 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 (3), en met name op artikel 4, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (4), met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3276/75 van de
Commissie van 16 december 1975 inzake een open
bare inschrijving voor de heffing en/of de restitutie bij
uitvoer van harde tarwe naar landen van zones I, V, VI

en het Iberisch schiereiland (5), en met name op arti
kel 10, lid 1 ,

steld, waarbij onder meer rekening wordt gehouden
met de in artikel 3, lid 1 , sub b) en d), van Verorde
ning (EEG) nr. 2747/75 genoemde criteria, of dat geen
gevolg wordt gegeven aan de openbare inschrijving ;
Overwegende dat, gezien de huidige marktsituatie
voor de betrokken graansoort, geen van de ingediende
offertes de vaststelling van een maximumrestitutie
overeenkomstig de criteria van de artikelen 2 en 3 van
Verordening (EEG) nr. 2746/75 of van een minimum
heffing overeenkomstig de criteria van artikel 3, lid 1 ,
sub b) en d), van Verordening (EEG) nr. 2747/75 wet
tigt ; dat derhalve geen gevolg dient te worden gege
ven aan de openbare inschrijving ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die voor
5 februari 1976 zijn ingediend in het kader van de in
Verordening (EEG) nr. 3276/75 bedoelde openbare in
schrijving voor de heffing en/of de restitutie bij uit

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3276/75
een openbare inschrijving voor de heffing en/of de
restitutie bij uitvoer van harde tarwe is opengesteld ;

voer van harde tarwe.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 10, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 3276/75 de Commissie volgens
de in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75
bedoelde procedure op grond van de ingediende offer
tes besluit of wordt overgegaan tot de vaststelling van
een maximumrestitutie bij uitvoer, waarbij onder meer
rekening wordt gehouden met de in artikelen 2 en 3
van Verordening (EEG) nr. 2746/75 genoemde criteria,
of dat een minimumheffing bij uitvoer wordt vastge

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
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nr.
nr.
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nr.
nr.
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L

281
306
281
281
325

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
26. 11 . 1975, blz. 3.
1 . 11 . 1975, blz. 82.
1 . 11 . 1975, blz. 78 .
17. 12. 1975, blz. 13.

Artikel 2

Gedaan te Brussel, 5 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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Nr. L 38 /30

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 februari 1976

waarbij wordt besloten geen gevolg te geven aan de offertes voor de uitvoer van
zachte tarwe die voor 5 februari 1976 zijn ingediend in het kader van de openba
re inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3335/75
(76/204/EEG)
DE COMMISSIE 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 (!), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2),
Gelet op 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 (3), en met name op artikel 4, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (4), met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3335/75 van de
Commissie van 22 december 1975 inzake een open
bare inschrijving voor de heffing en/of de restitutie bij
uitvoer van zachte tarwe naar landen van zones VI en

VII (5), en met name op artikel 10, lid 1 ,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3335/75
een openbare inschrijving voor de heffing en/of de
restitutie bij uitvoer van zachte tarwe is opengesteld ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 10, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 3335/75 de Commissie volgens
de in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75
bedoelde procedure op grond van de ingediende offer
tes besluit of wordt overgegaan tot de vaststelling van
een maximumrestitutie bij uitvoer, waarbij onder meer
rekening wordt gehouden met de in artikelen 2 en 3
van Verordening (EEG) nr. 2746/75 genoemde criteria,
of dat een minimumheffing bij uitvoer wordt vastge
steld, waarbij onder meer rekening wordt gehouden
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1 . 11 . 1975, blz. 1 .
26. 11 . 1975, blz. 3.
1 . 11 . 1975, blz. 82.
1 . 11 . 1975, blz. 78 .
23. 12. 1975, blz. 16.

met de in artikel 3, lid 1 , sub b) en d), van Verorde
ning (EEG) nr. 2747/75 genoemde criteria, of dat geen
gevolg wordt gegeven aan de openbare inschrijving ;

Overwegende dat, gezien de huidige marktsituatie
voor de betrokken graansoort, geen van de ingediende
offertes de vaststelling van een maximumrestitutie
overeenkomstig de criteria van de artikelen 2 en 3 van
Verordening (EEG) nr. 2746/75 of van een minimum
heffing overeenkomstig de criteria van artikel 3, lid 1 ,
sub b) en d), van Verordening (EEG) nr. 2747/75 wet
tigt ; dat derhalve .geen gevolg dient te worden gege
ven aan de openbare inschrijving ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die voor
5 februari 1976 zijn ingediend in het kader van de in
Verordening (EEG) nr. 3335/75 bedoelde openbare in
schrijving voor de heffing en/of de restitutie bij uit
voer van zachte tarwe.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 5 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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Nr. L 38 /31

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 februari 1976

betreffende de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het
kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3336/75
(76/205/EEG)
DE COMMISSIE 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 ('), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3058/75 (2),

Gelet op 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 sec
tor granen (3), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3336/75 van de
Commissie van 22 december 1975 inzake een open
bare inschrijving voor de heffing en/of de restitutie bij
uitvoer van gerst naar landen van zones I, II, III, IV en
VI (4), en met name op artikel 10, lid 1 ,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3336/75
van de Commissie een openbare inschrijving voor de
heffing en/of de restitutie bij uitvoer voor gerst is
opengesteld ; dat, volgens het bericht van openbare
inschrijving (5), dat bij deze verordening hoort, de tota
le hoeveelheid waarvoor de heffing en/of restitutie bij
uitvoer kan worden vastgesteld ongeveer 325 000 ton
bedraagt ;
Overwegende dat op grond van artikel 10, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 3336/75 de Commissie volgens
de in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75
bedoelde procedure kan besluiten of een maximum
restitutie bij uitvoer wordt vastgesteld ; dat bij de vast
stelling onder meer rekening moet worden gehouden
met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG)
nr. 2746/75 genoemde criteria ; dat, krachtens artikel
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1 . 11 . 1975, blz. 1 .
26. 11 . 1975; blz. 3.
1 . 11 . 1975, blz. 78 .
23 . 12. 1975, blz. 20.
23. 12. 1975, blz. 6.

10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3336/75 de in
schrijving wordt toegewezen aan de inschrijvers),
wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de maxi
mumrestitutie bij uitvoer ; en aan elke inschrijver
wiens offerte betrekking heeft op een heffing bij uit
voer ;

Overwegende dat toepassing van bovenbedoelde crite
ria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot vaststelling van de maximumresti
tutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag ;
dat de hoeveelheid gerst waarvoor deze vaststelling
geldt 55 000 ton bedraagt ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van gerst wordt op
grond van de voor 5 februari 1976 ingediende offertes
vastgesteld op 34,95 rekeneenheden per ton .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 5 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 271 /76 van de Commissie van 6 februari 1976 hou
dende wijziging van de monetaire compenserende bedragen naar aanleiding van de ont
wikkeling van de wisselkoersen van de Italiaanse lire

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 34 van 9 februari 1976)
Bijlage I, deel 4, bladzijde 12, nr. van het G.D.T. 02.02 B II d) 1 :
in plaats van : „2 833"
te lezen :

„2 883".

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 286/76 van de Commissie van 10 februari 1976 hou
dende wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctief

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 36 van 11 februari 1976)
Bladzijde 13, de laatste overweging vervalt.
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