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VERORDENING (EG) Nr. 2271/2000 VAN DE COMMISSIE
van 12 oktober 2000
houdende wĳziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde zuivelproducten die
worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1255/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2), inzonderheid
op artikel 31, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De restitutiebedragen welke met ingang vanaf 1 oktober
2000 worden toegepast op de in de bĳlage bedoelde
producten, uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I
van het Verdrag vermelde goederen, zĳn vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 2069/2000 van de Commissie (3).

(2)

Toepassing van de regels en criteria welke zĳn aangehaald in Verordening (EG) nr. 2069/2000 op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tĳdstip
beschikt, geeft aanleiding tot wĳziging van de op dit
tĳdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de
bĳlage bĳ deze verordening.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restitutiebedragen die zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG)
nr. 2069/2000 worden gewĳzigd zoals in de bĳlage van deze
verordening aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 13 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 oktober 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.
(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 10.
(3) PB L 246 van 30.9.2000, blz. 25.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 12 oktober 2000 houdende wĳziging van de restituties welke van
toepassing zĳn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het
Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
GN-code

ex 0402 10 19

Omschrĳving

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercenten
(PG 2):
a) in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501
b) in geval van uitvoer van andere goederen

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Restituties

—
15,00

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten (PG 3):
a) bĳ uitvoer van producten, bevattende boter of room in de vorm van een aan
PG 3 gelĳkgesteld product, tegen verlaagde prĳs krachtens Verordening (EG)
nr. 2571/97

34,88

b) in geval van uitvoer van andere goederen

68,00

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):
a) bĳ uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen verlaagde prĳs,
vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2571/97

75,00

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code 2106 90 98, met
een vetgehalte van 40 of meer gewichtspercenten

177,25

c) in geval van uitvoer van andere goederen

170,00

