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VERORDENING (EG) Nr. 1788/1999 VAN DE COMMISSIE
van 12 augustus 1999
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of
van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
producten een differentiatie van de restitutie naar
bestemming nodig kunnen maken;

(5)

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

(6)

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de
noteringen of prĳzen van deze producten in de Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van
de bedragen van de restitutie zoals vermeld in de bĳlage;

(7)

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

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 13, lid
2,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of
de prĳzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten en de prĳzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bĳ uitvoer;

(1)

Overwegende dat de restituties moeten worden vastgesteld met inachtneming van de elementen als bedoeld in
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2513/98 (4);

(2)

Overwegende dat voor meel, gries en griesmeel van
tarwe of van rogge de restitutie moet worden berekend
met inachtneming van de hoeveelheid granen benodigd
voor de vervaardiging van de betreffende producten; dat
deze hoeveelheden zĳn vastgesteld in Verordening (EG)
nr. 1501/95;

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat van de in artikel
1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde producten, met uitzondering van mout, worden op de
in de bĳlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 13 augustus 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 augustus 1999.
Voor de Commissie
Monika WULF-MATHIES
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 12 augustus 1999 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in EUR/t)

(in EUR/t)
Productcode

Bestemming (1)

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bestemming (1)

Bedrag van de
restitutie

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
03
02
01
—
03
02
—
—
—
01
—
—

—
0
—
23,25
0
—
—
30,00
0
—
—
—
—
—
—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
01
01
01
01
01
—
—
01
—
—
01
01
—
01
—

—
45,50
42,50
39,25
36,25
34,00
—
—
67,00
—
—
0 (2)
0 (2)
—
0 (2)
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
(1) De
01
02
03

bestemmingen zĳn de volgende:
alle derde landen,
andere derde landen,
Zwitserland, Liechtenstein.

(2) Als dit product geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.

NB: De zones zĳn die welke worden omschreven door de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB L 214 van
30.7.1992, blz. 20).

