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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1978
betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer
voor de vierendertigste deelinschrijving voor ruwe bietsuiker krachtens Verorde
ning (EEG) nr. 1790/77
(78/586/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad
van 19 december 1974 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 705/
78 (2), met name op artikel 19, lid 4,

lijkheden op de wereldmarkt, alsmede met de betrok
ken kosten bij uitvoer van de suiker ;

Overwegende dat het verzoek van de offertes aanbeve
ling verdient voor de vierendertigste deelinschrijving
de in artikel 1 bedoelde bepalingen nader vast te stel
len ;

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

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1790/77 van de Commissie van 2 augustus 1977 be
treffende een permanente inschrijving voor de bepa
ling van de restituties bij uitvoer van ruwe
bietsuiker (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
11 82/78 (4), deelinschrijvingen worden gehouden voor

Voor de vierendertigste openbare deelinschrijving voor

de uitvoer van deze suiker ;

suiker, gehouden krachtens Verordening (EEG) nr.

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van
artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68 van
de Raad van 18 juni 1968 houdende vaststelling van
de algemene voorschriften inzake de restitutie bij de
uitvoer van suiker (5), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1489/76 (6), binnen een termijn van
drie werkdagen volgende op het verstrijken van de
termijn voor het indienen van de offertes een maxi
mumbedrag voor de restitutie wordt vastgesteld voor
de betrokken deelinschrijving ;
Overwegende dat door de berekening van het maxi
mumbedrag rekening wordt gehouden met de toe
stand in de Gemeenschap met betrekking tot de voor
ziening en de prijzen, met de prijzen en de afzetmoge
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359 vom 31 . 12. 1974, blz. 1 .
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145 van 1 . 6. 1978, blz. 46.
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167 van 26. 6. 1976, blz. 13 .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1790/77 wordt het maximumbedrag van de restitutie
bij uitvoer vastgesteld op 22,552 rekeneenheden per
100 kilogram .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 14 juni 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

