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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1903/95
av den 1 augusti 1995
om ändring av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som
exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 1863/95 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av
den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1530/95 (4), särskilt artikel 14.3 i denna, och
med beaktande av följande :
De exportbidragssatser som från och med den 1 augusti
1995 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan, och
som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga
II till fördraget, fastställs i kommissionens förordning
(EG) nr 1897/95 (5).

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fast
ställs i förordning (EG) nr 1897/95 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
1897/95 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan
till denna förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 1995.

Pä kommissionens vägnar
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BILAGA

till kommissionens förordning av av den 1 augusti 1995 om ändring av bidragssatserna för vissa
spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till
fördraget

Varuslag (')

KN-nummer

1001 10 00

Bidragssats per
100 kg
basprodukt (2)

Durumvete:
— Som används i obearbetad form :

— — Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 1902 11 och 1902 19
— — I alla andra fall

—
—

— Som används i form av:

— — Pelletar enligt KN-nummer 1103, eller kärnor bearbetade på
annat sätt (med undantag av skalade eller gröpade, eller
groddar) enligt KN-nummer 1104

—

— — Skalade kärnor enligt KN-nummer 1 104 och stärkelse enligt
KN-nummer 1108

1001 90 99

—

— — Groddar enligt KN-nummer 1104

—

— — Gluten enligt KN-nummer 1109

—

— — Annat (med undantag av mjöl enligt KN-nummer 1101 och
krossgryn och grovt mjöl enligt KN-nummer 1103)

—

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
— Som används i obearbetad form :

— — Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 1902 11 och 1902 19
— — I alla andra fall

—
—

— Som används i form av:

— — Pelletar enligt KN-nummer 1103, eller kärnor bearbetade på
annat sätt (med undantag av skalade eller gröpade, eller
groddar) enligt KN-nummer 1104

—

— — Skalade kärnor enligt KN-nummer 1104 och stärkelse enligt
KN-nummer 1108

1002 00 00

—

— — Groddar enligt KN-nummer 1104

—

— — Gluten enligt KN-nummer 1109

—

— — Annat (med undantag av mjöl enligt KN-nummer 1101 och
krossgryn och grovt mjöl enligt KN-nummer 1103)

—

Råg:
— Som används i obearbetad form

5,959

— Som används i form av:

— — Krossgryn, grovt mjöl och pelletar enligt KN-nummer 1103,
eller pärlgryn enligt KN-nummer 1104

3,575

— — Valsade kärnor eller kärnor bearbetade till flingor och
skalade kärnor enligt KN-nummer 1104

5,363

— — Groddar enligt KN-nummer 1104

2,625

— — Stärkelse enligt KN-nummer 1108 19 90

7,501

Gluten enligt KN-nummer 2303 10 90
— — Annan (med undantag av mjöl enligt KN-nummer 1102)

—
5,959
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Varuslag (')

KN-nummer

1003 00 90
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Bidragssats per
100 kg
basprodukt (2)

Korn :

— Som används i obearbetad form

3,467

— som används i form av:

— — Mjöl enligt KN-nummer 1102, krossgryn och grovt mjöl
enligt KN-nummer 1103, eller valsade kärnor och kärnor
bearbetade till flingor eller pärlgryn enligt KN-nummer
—
—
—
—

—
—
—
—

1104

2,427

Pelletar enligt KN-nummer 1103
Groddar enligt KN-nummer 1104
Stärkelse enligt KN-nummer 1108 19 90
Gluten enligt KN-nummer 2303 10 90

2,080
2,625
7,501
—

— — Annat
1 004 00 00

3,467

Havre:

— Som används i obearbetad form

3,725

— Som används i form av:

— — Pelletar enligt KN-nummer 1103, eller pärlgryn enligt
KN-nummer 1104

1005 90 00

2,235

— — Valsade kärnor eller kärnor bearbetade till flingor och
skalade kärnor enligt KN-nummer 1104

3,353

— — Groddar enligt KN-nummer 1104

2,625

— — Stärkelse enligt KN-nummer 1108 1990
— — Gluten enligt KN-nummer 2303 10 90

7,501
—

— — Annan

3,725

Majs:
— Som används i obearbetad form

7,501

— Som används i form av:

— — Mjöl enligt KN-nummer 1102 20 10 och 1102 20 90
— — Krossgryn och grovt mjöl enligt KN-nummer 1103, och
valsade kärnor eller kärnor bearbetade till flingor enligt
KN-nummer 1104

— — Pelletar enligt KN-nummer 1103
— — Skalade kärnor eller kärnor bearbetade till pärlgryn enligt
KN-nummer 1104

— — Groddar enligt KN-nummer 1104
— — Stärkelse enligt KN-nummer 1108 12 00
— — Stärkelse vid tillämpning av artikel 4.5 b i förordning (EG) nr
1222/94 vid export av varor enligt bilaga I till
kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 1722/93 (4)
— — Stärkelse vid tillämpning av artikel 7.2 i förordning (EG) nr
1222/94 vid export av varor enligt bilaga I till förordning
(EEG) nr 1722/93
— — Gluten enligt KN-nummer 2303 10 11
— — Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin
enligt KN-nummer 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 ,

5,251
6,001

4,501
6,751

2,625
7,501
6,802
—
3,000

1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 SO, 1702 90 75, 1702 90 79,

2106 90 55 (3)
— — Annat (3)

1006 20

sx 1006 30

4,726
7,501

Rundkornigt skalat ris
Mellankornigt skalat ris
Långkornigt skalat ris

24,955
22,218
22,218

Rundkornigt helt slipat ris
Mellankornigt helt slipat ris
Långkornigt helt slipat ris

32,200
32,200
32,200
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Bidragssats per
Varuslag (')

KN-nummer

1 006 40 00

100 kg
basprodukt (2)

Brutet ris:

— Som används i obearbetad form

7,100

— Som används i form av.

— — Mjöl enligt KN-nummer 1102 30, krossgryn och grovt mjöl
eller pelletar enligt KN-nummer 1103
— — Kärnor bearbetade till flingor enligt

7,100

KN-nummer

1104 19 91

— — Stärkelse enligt KN-nummer 1108 19 10
— — Annat

1 007 00 90

Sorghum

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:
— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 190211 och 190219
— I alla andra fall

1102 10 00

Finmalet mjöl av råg

110311 10

Krossgryn och grovt mjöl av durumvete:
— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 1902 11 och 1902 19
— I alla andra fall

1103 11 90

4,260

7,100
—

3,467

—
—

8,164

—
—

Krossgryn av vanligt vete och spält:
— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 190211 och 190219
— I alla andra fall

—
—

(') Kvantiteterna av de delvis bearbetade produkter som används skall multipliceras, alltefter omständigheterna, med de
koefficienter som anges i bilaga I till kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 1620/93 (EGT nr L 155, 26.6.1993, s.
29).

(2) Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) får endast beviljas om de villkor som fastställs i förordning
(EEG) nr 990/93 är uppfyllda.

(3) För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och
fruktossirap, far exportbidrag endast beviljas för glukossirapen.

(4) EGT nr L 159, 1.7.1993, s. 112.

