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VERORDENING (EG) Nr. 523/2002 VAN DE COMMISSIE
van 22 maart 2002

tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale
voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rĳst
bedrag van de voor deze acties toegekende restituties
worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 van de Commissie (2), en met name
op artikel 13, lid 2, derde alinea,

De algemene voorschriften en de uitvoeringsbepalingen
die in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 voor de
uitvoerrestituties zĳn vastgesteld, zĳn van overeenkomstige toepassing op bovenbedoelde transacties.

(4)

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 411/2002 (4), en met name op artikel 13, lid 3,

De specifieke criteria die in aanmerking moeten worden
genomen bĳ de berekening van de uitvoerrestituties voor
rĳst zĳn vastgesteld in artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 3072/95.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2681/74 van de
Raad van 21 oktober 1974 betreffende de communautaire financiering van de uitgaven in verband met de
levering van landbouwproducten als voedselhulp (5) is
bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw, afdeling Garantie, het gedeelte van
de uitgaven financiert dat overeenkomt met de desbetreffende restituties bĳ uitvoer die overeenkomstig de
betrokken communautaire voorschriften zĳn vastgesteld.

(1)

Om de opstelling en het beheer van de begroting voor
de communautaire voedselhulpacties te vergemakkelĳken en om de lidstaten in staat te stellen het bedrag
van de communautaire deelname in de financiering van
de nationale voedselhulpacties te kennen, moet het

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De geldende restituties voor de producten van de sectoren
granen en rĳst geleverd voor de communautaire en nationale
voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van internationale
verdragen of andere aanvullende programma's of die in het
kader van andere communautaire acties gratis worden geleverd,
worden vastgesteld overeenkomstig de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 maart 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 22 maart 2002 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in
het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en
rĳst
(in EUR/t)
Productcode

Bedrag
van de restitutie

1001 10 00 9400

0,00

1002 00 00 9000

37,75

1001 90 99 9000
1003 00 90 9000
1005 90 00 9000

0,00
0,00

21,00

1006 30 92 9100

203,00

1006 30 94 9100

203,00

1006 30 92 9900
1006 30 94 9900
1006 30 96 9100
1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 30 65 9900
1007 00 90 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130

203,00
203,00
203,00
203,00
203,00
203,00
203,00
21,00
0,00
0,00

1102 10 00 9500

41,00

1102 20 10 9400

25,80

1102 20 10 9200
1103 11 10 9200
1103 13 10 9100
1104 12 90 9100

30,10
0,00

38,70

0,00

NB: Productcodes: zie de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87
van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
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