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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1735/1999
af 4. august 1999
om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 af
30. juni 1981 om den fælles markedsordning for sukker (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/
98 (2), særlig artikel 19, stk. 4, andet afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De i bilaget til forordning (EF) nr. 1657/1999 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra a), i forordning (EØF) nr. 1785/81, i uforarbejdet stand og
ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1657/
1999 (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1698/1999 (4);

(2)

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1657/1999 på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. august 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 1999.
På Kommissionens vegne
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. august 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og
råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Restitutionsbeløb
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

42,21
42,73
42,21
42,73

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % sakkarose × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4589
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

45,89
46,45
46,45
— EUR/1 % sakkarose × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4589

( ) Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 %. Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af den restitution, der skal
anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17a, stk. 4, i forordning
(EØF) nr. 1785/81.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2689/85 (EFT L 255 af 26.9.1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3251/85 (EFT L 309 af 21.11.1985, s. 14).
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