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L 221/81

RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1748/98 van de Commissie van 6 augustus 1998 houdende
vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen
en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 219 van 7 augustus 1998)

De bijlage op de bladzijden 10 en 11 dient als volgt te worden gelezen:

„BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 6 augustus 1998 houdende vaststelling van de restituties
die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd
in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

Omschrijving (1)

GN-code

1001 10 00

1001 90 99

Restitutievoet per
100 kg basisproduct

Harde tarwe:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika

—

– in andere gevallen

—

Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika

2,361

– in andere gevallen:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)

1,933

– – in andere gevallen

3,633

1002 00 00

Rogge

4,127

1003 00 90

Gerst

4,226

1004 00 00

Haver

3,394

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:
– zetmeel:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)

3,027

– – in andere gevallen

5,152

– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van
de GN-codes 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)

2,647

– – in andere gevallen

4,772

– andere (als zodanig)

5,152

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een
verwerkingsproduct van maïs:
– in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)

3,027

– in andere gevallen

5,152
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Omschrijving (1)

GN-code

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00
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Restitutievoet per
100 kg basisproduct

Gedopte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig

—
—
—

Volwitte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig

—
—
—

Breukrijst gebruikt in de vorm van:
– zetmeel van GN-code 1108 19 10:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen
– andere (als zodanig)

0,463
2,700
2,700

1007 00 90

Graansorgho

4,226

1101 00

Meel van tarwe of van mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen

2,730
4,200

1102 10 00

Roggemeel

5,654

1103 11 10

Gries en griesmeel van harde tarwe („durum”):
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen

—
—

Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen

2,730
4,200

1103 11 90

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten
vermeld in bijlage E van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie (PB L 136 van 31. 5. 1994, blz.
5), worden gebruikt.
(2) De goederen die in aanmerking komen zijn aangeduid in bijlage I van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1722/93 van
de Commissie (PB L 159 van 1. 7. 1993, blz. 112).
(3) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op uitvoerrestitutie.”

