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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2271/2000
av den 12 oktober 2000
om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1255/1999 av
den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artikel 31.3 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

De exportbidragssatser som från och med den 1 oktober
2000 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan,
och som exporteras i form av varor som inte omfattas
av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens
förordning (EG) nr 2069/2000 (3).

(2)

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som
fastställs i förordning (EG) nr 2069/2000 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång
till, medför att de exportbidrag som för närvarande
gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr
2069/2000 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 oktober 2000.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 10.
(3) EGT L 246, 30.9.2000, s. 25.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 12 oktober 2000 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

ex 0402 10 19

Varuslag

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG
2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501
b) Vid export av andra varor

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Bidragssats

—
15,00

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):
a) Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med
PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 2571/97

34,88

b) Vid export av andra varor

68,00

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):
a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris,
framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr
2571/97

75,00

b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40
viktprocent mjölkfett

177,25

c) Vid export av andra varor

170,00

