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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1918/88
af 30. juni 1988

om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriproduk
ter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

c) nødvendigheden af at sikre industrier, der anvender
fællesskabsprodukter, og industrier, der anvender
produkter fra tredjelande inden for rammerne af proce
duren for aktiv forædling, lige konkurrencevilkår ;
artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3035/80 bestem

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 109/88 (2), artikel 17, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 kan forskellen mellem priserne i den internatio
nale handel for de produkter, der er nævnt i artikel 1 , litra
a), b), c) og e), i den pågældende forordning, og priserne
inden for Fællesskabet dækkes af en eksportrestitution ;
Rådets forordning (EØF) nr. 3035/80 af 11 . november
1980 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for
fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugspro
dukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af

mer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen skal tages

hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner, støtte eller
andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som skal
anvendes i alle medlemsstaterne i henhold til bestemmel

serne i forordningen om den fælles markedsordning i den
pågældende sektor med hensyn til de basisprodukter, der
er nævnt i bilag A til den pågældende forordning, eller
dermed . ligestillede produkter ;
i henhold til artikel 11 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 ydes støtte for skummetmælk, som er produceret
inden for Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis
denne mælk og kaseinat, der er produceret med denne
mælk, opfylder visse betingelser, der er fastsat i artikel 1 i
Rådets forordning (EØF) nr. 987/68 af 15. juli 1968 om
fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til
skummetmælk, der er forarbejdet til kasein og kasei
nater (*), senest ændret ved »akten« (*) ;

Traktatens bilag II (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 4055/87 (4), specificerer sådanne af disse produkter, for
hvilke der bør fastsættes en restitutionssats,, der skal
anvendes ved deres udførsel i form af varer, som , er nævnt

i bilaget til forordning (EØF) nr. 804/68 ;
i henhold til artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i forordning

(EØF) nr. 3035/80 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der tages i betragtning, fast
sættes for hver måned ;
i henhold til stk. 2 i den samme artikel skal der ved fast

sættelsen af denne sats særligt tages hensyn til :

a) på den ene side de gennemsnitlige omkostninger i
forbindelse med forarbejdningsindustriernes forsyning

på Fællesskabets marked med de i bilag A anførte
basisprodukter, på den anden side de på verdensmar
kedet gældende priser

b) størrelsen af restitutionerne ved eksport af de under
Traktatens bilag II henhørende forarbejdede land
brugsprodukter, hvis produktionsvilkår er sammenlig
nelige
(')
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Kommissionens forordning (EØF) nr. 442/84 af 21 .
februar 1984 om støtte til smør fra privat oplagring og
beregnet til fremstilling af konditorvarer, konsumis og
andre levnedsmiddelprodukter og om ændring af forord
ning (EØF) nr. 1245/83 Q, senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 698/86 (8), og Kommissionens forordning (EØF)
nr. 570/88 af 16. februar 1988 om salg af smør til nedsat
pris og ydelse af støtte for smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levneds
midler (9), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1690/
88 (10), godkender levering til industrier, der fremstiller
visse varer af smør til nedsatte priser ;

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om
told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif
("), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1058/88 (,2),
har fra den 1 . januar 1988 indført en ny »kombineret
nomenklatur«, der samtidig opfylder kravene i Den Fælles
Toldtarif og i statistikkerne over Fællesskabets udenrigs
0 EFT nr. L 169 af 18. 7. 1968, s. 6.
f) EFT nr. L 73 af 27. 3. 1972, s. 14.
O EFT nr. L 52 af 23. 2. 1984, s. 12.
(8) EFT nr. L 64 af 6. 3. 1986, s. 12.
O EFT nr. L 55 af 1 . 3. 1988, s. 31 .
(,0) EFT nr. L 143 af 10. 6. 1988, s. 23.
(") EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
I2) EFT nr. L 104 af 23. 4. 1988, s. 1 .
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3035/80, nævnt i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 804/68

handel og som træder i stedet for nomenklaturen i

og udført i form af varer, dér er nævnt i bilaget til forord
ning (EØF) nr. 804/68, fastsættes som angivet i bilaget til

Konventionen af 15. december 1950 ; følgelig bør de

anvendte toldnumre angives som udtrykt i Den Kombi

denne forordning.

nerede Nomenklatur ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over

2. Der fastsættes ingen restitutionssatser for de produk
ter, den er nævnt i det forudgående stykke, men ikke

ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

omfattes af bilaget.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 2

Artikel 1

1.

De restitutionssatser, der skal anvendes for de basis

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1988.

produkter, der er anført i bilag A til forordning (EØF) nr.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 1988 .
På Kommissionens vegne
COCKFIELD

Næstformand

BILAG

til Kommissionens forordning af 30. juni 1988 om fastsættelse af de restitutionssatser, der
skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af
Traktatens bilag II
(ECU/100 kg)
Varebeskrivelse

KN-kode

ex 0402 10 19

Restitutions
satser

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et fedtind
hold på mindre end 1,5 vægtprocent og et vandindhold på
mindre end 5 vægtprocent (PG 2) :

a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under posi
tion 3501 i Den Kombinerede Nomenklatur

b) for så vidt angår udførsel af andre varer
ex 0402 21 19

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et fedtind
hold på 26 vægtprocent og et vandindhold på mindre end 5
vægtprocent (PG 3)

ex 0405 00 10

80,00

130,00

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6) :

a) for så vidt angår udførsel af varer, som indeholder smør, til
nedsat pris, og som er fremstillet under de i forordning
(EØF) nr. 442/84, (EØF) nr. 2409/86 og (EØF) nr. 570/88
omhandlede betingelser
-

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
underposition 2106 90 99 med et mælkefedtindhold på 40
vægtprocent og derover

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

220,00
208,00

