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VERORDENING (EG) Nr. 1510/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 juli 1999
tot w¶ziging van Verordening (EG) nr. 2198/98, teneinde de hoeveelheid waarop de
permanente openbare inschr¶ving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 600 325 ton te verhogen
fende de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden;
dat daartoe bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 2198/
98 moet worden aangepast;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
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. 1253/1999 (2), en met name op artikel
5,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131/93
van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 39/1999 (4), de procedures en de
voorwaarden voor de verkoop van granen door de
interventiebureaus zĳn vastgesteld;

(1)

Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 2198/98
van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1386/1999 (6), een permanente
openbare inschrĳving is opengesteld voor de uitvoer
van 1 350 203 ton gerst in het bezit van het Duitse
interventiebureau; dat Duitsland de Commissie ervan
in kennis heeft gesteld dat haar interventiebureau
voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrĳving voor uitvoer wordt gehouden, met 250 122 ton
te verhogen; dat de totale hoeveelheid waarop de
permanente openbare inschrĳving voor de uitvoer
van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking
heeft, tot 1 600 325 ton moet worden verhoogd;

(2)

Overwegende dat het, wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrĳving betrekking heeft,
nodig is wĳzigingen aan te brengen in de lĳst betref-

(3)

(4)

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
Verordening (EG) nr. 2198/98 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 2 wordt gelezen:
„Artikel 2
1.
De inschrĳving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 1 600 325 ton gerst voor uitvoer
naar alle derde landen, met uitzondering van de
Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico.
2.
De gebieden waar de 1 600 325 ton gerst is opgeslagen, zĳn vermeld in bĳlage I.”.
2. Bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 juli 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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BĲLAGE
„BĲLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Hoeveelheid

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

505 378

Hessen/Rheinland-Pfalz/
Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern

111 251

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

562 986

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

420 710”

