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VERORDENING (EEG) Nr. 2101/88 VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 1988

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

ning (EEG) nr. 1906/87 (*), de specifieke criteria heeft

vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden
voor de berekening van de restitutie voor deze produkten ;

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

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

produkten op basis van granen en rijst ertoe leidt dat de
restitutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde

op de wereldmarkt te dekken ;

huidige toestand van de markten in de sector verwerkte

het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die

ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1097/88 (2), en met name ,
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere

produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang

van de bestemming, nodig kunnen maken ;
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

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de

berekening van deze laatste :

prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze

verordeningen genoemde . produkten en de prijzen van
deze produkten in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975 (3),
houdende voor de sector granen algemene regels' voor de
toekenning van restituties bij de uitvoer en de criteria

voor de vaststelling van het restitutiebedrag, de restituties
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de
bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikke

ling, enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen,
evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeen

schap, en anderzijds van de prijzen van granen en de
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens dit artikel ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graanmarkten een evenwichtige
toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het
gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en dat
bovendien rekening moet worden gehouden met het eco
nomische aspect van de bedoelde uitvoer en de noodzaak

storingen op de markt van de Gemeenschap te vermij

den ;

Overwegende dat 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), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
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— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (é), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 Q,
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
fnunteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

— een omrekèningskoers voor de andere munteenheden

gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode,
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen

schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden :

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;

Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van

Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer
naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van
het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti
tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;
O PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.

Ö PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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Overwegende dat de Raad de prijzen voor het vërkoopsei- '
zoen 1988/ 1989, dat op 1 juli 1988 begint, tot dusverre
niet heeft vastgesteld ; dat derhalve, om de continuïteit
van de werking van de uitvoerregeling in de betrokken
sector te waarborgen, voor de berekening van de restitu
ties de prijselementen in aanmerking moeten worden
genomen die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 1914/88 van de Commissie (') ;

15. 7. 88

Verordening (EEG) nr. 2744/75 van toepassing is, worden
vastgesteld in de bijlage.

Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge
steld.

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen^
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 2
Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , sub d), van

Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde mout, waarop

Deze verordening treedt in werking op 15 juli 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 14 juli 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mout
(Ecu / ton)
Produktcode

1107 10 19 000
1107 10 99 000

1107 20 00 000

Bedrag van de restitutie

30,00
40,00
60,00

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/
'

87.

(')- PB nr. L 168 van 1 . 7. 1988, blz. 119.

