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VERORDENING (EEG) Nr. 210/68 VAN DE COMMISSIE
van 22 februari 1968

houdende vaststelling van de restituties voor granen en bepaalde soorten meel,
grutten, gries en griesmeel van tarwe en rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (*), en met
name op artikel 16, lid 2, vierde alinea, eerste zin,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verorde
ning nr. 120/67/EEG het verschil tussen de noteringen
of de prijzen van de in artikel 1 van deze verordening
bedoelde produkten en de prijzen van deze produk
ten in de Gemeenschap kan worden overbrugd door
een restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verorde
ning nr. 139/67/EEG van de Raad van 21 juni 1967
houdende algemene regels betreffende de toekenning
van restituties bij de uitvoer en de criteria bij de
vaststelling van het restitutiebedrag in de sector gra
nen (2), de restituties moeten worden bepaald met
inachtneming van de situatie en de vooruitzichten
van de ontwikkeling enerzijds van de beschikbare
hoeveelheden granen en van de prijzen hiervan op
de markt van de Gemeenschap en anderzijds van
de prijzen van granen en van produkten van de sec
tor granen op de wereldmarkt ; dat het volgens de
zelfde tekst ook noodzakelijk is op de graanmarkten
een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwik
keling 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 verstoringen op de markt van
de Gemeenschap te vermijden ;
Overwegende dat Verordening nr. 139/67/EEG in

artikel 3 de specifieke elementen, waarmede bij de
berekening van de restitutie voor granen rekening

criteria zijn vastgesteld in artikel 4 van Verordening
nr. 139/67/EEG ; dat bovendien de voor deze pro
dukten toe te passen restitutie moet worden bere
kend met inachtneming van de hoeveelheid granen
benodigd voor de vervaardiging van de desbetref
fende produkten ; dat deze hoeveelheden zijn vast
gesteld in Verordening nr. 162/67/EEG (3) ;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of
de specifieke eisen van bepaalde markten voor som
mige produkten een differentiatie van de restitutie

voor bepaalde produkten nodig kunnen maken ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per week
moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds
kan worden gewijzigd ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels en
criteria 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

1 . De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 ,
sub a), b) en c), van Verordening nr. 120/67/EEG

bedoelde produkten zijn vastgesteld in de bijlage.
2.

Voor in de vorige alinea vermelde en niet in
de bijlage opgenomen produkten wordt geen resti
tutie vastgesteld.
Artikel 2

moet worden gehouden, vaststelt ;

Overwegende dat voor wat betreft meel, grutten,
gries en griesmeel van tarwe en rogge, de specifieke

Deze verordening treedt in werking op 23 februari
1968 .

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

Gedaan te Brussel, 22 februari 1968 .
Voor de Commissie
B. HERINGA

Adjunct-Directeur-Generaal

(») PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(2) PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2453/67.

(3) PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2574/67.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 47/ 12

23 . 2. 68

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 februari 1968 houdende vaststelling van de
restituties die van toepassing zijn op granen en bepaalde soorten van meel, grutten, gries en
griesmeel van tarwe of van rogge
(R.E. / ton)
Nr. van het

Bedrag

gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

ex 10.01

van de
restitutie

Zachte tarwe (1) en mengkoren :
— voor uitvoeren naar de landen van :

— zone III a)
— zone IV c)

56,45
57,95

— voor uitvoeren naar de andere derde landen

54,00

Harde tarwe

54,05

10.02

Rogge (*)

34,80

10.03

Gerst :

ex 10.01

— voor uitvoeren naar Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein en

37,00

Denemarken

— voor uitvoeren naar de andere derde landen

38,00

10.04

Haver

24,00

10.05 B

Andere maïs

35,50

ex 10.07 B

Pluimgierst (Millet)
Sorgho — doerra

ex 11.01 A
ex 11.01 B

1,00
30,75

Meel van tarwe, van spelt en van mengkoren :
— asgehalte van 0 t/m 520 :
— voor uitvoeren naar de landen van :
— zone IV

— zone III a)
— zone III b)
— zone II
— zone I

— voor uitvoeren naar de andere derde landen

85,30
84,30
82,30
82,30
79,30
77,30

(!) Onder zachte tarwe en rogge dient graan te worden verstaan, dat geen denaturering heeft ondergaan als bedoeld in artikel 7,
lid 3 , van Verordening nr. 120/67/EEG .

N.B. De zones zijn opgenomen in Verordening nr. 694/67/EEG (PB nr. 245 van 11. 10. 1967).

Het bedrag waarmee de restituties eventueel overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr. 587/67!
EEG dienen te worden verhoogd, bedraagt 2 rekeneenheden per ton.
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(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

Bedrag

Omschrijving

schappelijk

van de
restitutie

douanetarief

— asgehalte van 521 t/m 600 :
— voor uitvoeren naar de landen van :
— zone IV

76,35
76,35
74,35
74,35
71,35

— zone III a)

— zone III b)
— zone II
— zone I

— voor uitvoeren naar de overige derde landen
— asgehalte van 601 t/m 900
— asgehalte van 901 t/m 1100 :

69,35

65,35

— voor uitvoeren naar de landen van :

— zone IV a)

73,35

— zone III a)

73,35

— voor uitvoeren naar de andere derde landen

61,35

— asgehalte van 1101 t/m 1650
— asgehalte van 1651 t/m 1900
ex 11.01 C

ex 11.02 AI

Meel van rogge :
— asgehalte van
— asgehalte van
— asgehalte van
— asgehalte van
— asgehalte van
— asgehalte van
— asgehalte van

0
701
851
1151
1401
1601
1801

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

56,35
52,35

700
850
1150
1400
1600
1800
2000

40,20
37,20
34,20
31,20
28,20
25,20
22,20

Grutten, gries en griesmeel van harde tarwe :
— voor uitvoeren naar de landen van zone IV b)
— voor uitvoeren naar de andere derde landen
N

ex 11.02 AI

Grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe

81,25
75,25
77,15

