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VERORDENING (EG) Nr. 471/2004 VAN DE COMMISSIE
van 12 maart 2004
houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector suiker 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 (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de suikersector (1), inzonderheid op artikel 27, lid 5,
onder a), en artikel 27, lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De restitutiebedragen welke met ingang van 20 februari
2004 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. 300/2004 van de Commissie (2).

(2)

Toepassing van de regels en criteria welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. 300/2004 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. 300/2004 worden gewijzigd zoals in de bijlage van deze
verordening aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 13 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 maart 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16).
2
( ) PB L 20 van 20.2.2004, blz. 22.
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BIJLAGE
Restituties die worden toegepast vanaf 13 maart 2004 voor bepaalde producten van de sector suiker die
worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
Restituties in EUR/100 kg (1)
GN-code

1701 99 10

Omschrijving

Witte suiker

Bij vaststelling vooraf van de
restituties

Overige gevallen

46,97

46,97

(1) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of de Tsjechische Republiek worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 999/2003 bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd. Vanaf 1 november 2003 zijn deze restituties
niet van toepassing op niet onder bijlage I van het Verdrag vallende goederen die naar Malta worden uitgevoerd.

